Zápis
z 27. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 23. 01. 2018 ve Žďáře n. S.
Garant komise:Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Předseda komise:Ing. Aleš Studený
Tajemník komise:Ing. Jan Prokop
Přítomni: Ing. Aleš Studený, Ing. Joshua Janů, Jaroslav Miklík, Ph.D., Ing. Stanislav Večeřa,
Anna Janů, Ing. Oldřich Sedlák, Ing. Jan Novák, Radek Studený
Omluveni: Ing. Martin Černý
Nepřítomni: Bc. Lucie Zemanová, Tomáš Sedláček
Hosté:Ing. Irena Škodová, Ing. Zbyněk Ryška
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 23.01.2018
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 23.01.2018: Ing. Irena Škodová, Ing. Zbyněk
Ryška
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hostů na jednání komise schválena.

3. Kontrola úkolů
● Ostatní úkoly jsou průběžně plněny, některé trvají.
● Ing. Škodová informovala o postupu informování majitelů výpustí do řeky.

4.

Nádražní ulice
● Problematika parkování, zjednosměrnění byla představena na setkání s občany v
lednu.
● Tajemník podal informaci, že návrh na zjednosměrnění ulice Nádražní a případné
parkování je v současné době na vyjádření jednotlivých oslovených odborníků.
Jakmile budeme znát všechna vyjádření, členové komise s ním budou seznámeni.
● Arch. Ryška nedoporučuje rozporovat stávající zadání projektantovi, protože vybraný

vítěz architektonické soutěže měl návrh postavený na obousměrném provozu.
5.

Humanizace centra
Úkol z minulého jednání komise.
Diskuze nad výsledky hlasování v anketě o prioritách v postupu etap humanizace
centra.
● Arch. Ryška seznámil členy komise s návrhem postupu revitalizace lokality
Neumanova.
● Ing. Škodová seznámila členy s doporučením vlastníků inženýrských sítí, které lokality
by měly být řešeny primárně viz příloha.
● Tajemník seznámil členy komise s případným postupem při komunikaci návrhu
Strategie Centrum. Komise doporučuje využít umístění informačních panelů na
náměstí Republiky, ul. Nádražní, nebo jiné lokalitě.
● Komise se seznámí s výsledky průzkumu občanů o stanovení priorit jednotlivých
lokalit na jednání 29.5.2018. Na tomto jednání také proběhne závěrečné hlasování o
doporučení pro RM.
●
●

Komise bere na vědomí materiál Strategie Centrum pro prezentaci a participaci občanům
města. Doporučuje RM, aby se finální verzi Strategie Centrum prezentovala občanům na
veřejném projednání, v novinách a formou výstavy (na panelech putující v různých místech
města). Také doporučuje zahájit hlasování občanů města v anketě s cílem zjistit nejpalčivější
oblasti v centru města.
Komise by následně výsledky ankety zpracovala a sladila s požadavky vlastníků inženýrských
sítí (do 29.5.2018). Závěry by následně komise předala RM k závěrečnému rozhodnutí (na
jednání RM 25.6.2018).
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl návrh schválen.

SCHVÁLENO

Úkol: pro členy komise - specifikovat problémové části, úseky, situace lokality ulice Neumanova
a příp. návrhy na řešení problémových oblastí dle návrhu arch. Ryšky.

Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne 20.02.2018, v 16:30 v
zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ - Žižkova 227/1 ve Žďáře nad
Sázavou.

