
 Zápis 
 

z 3. jednání Komise rozvoje města 

konané dne 15. 2. 2023 ve Žďáře nad Sázavou 

  

Garant komise: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města 

Předseda komise: Mgr. Zdeněk Navrátil 

        Tajemník komise: Veronika Stejskalová, DiS. 

       Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Miroslav Inwald, Ing. Pavla Müllerová,   

Ing. Miloslav Sláma, Mgr. Jaromír Brychta 

        Omluveni: Ing. Martin Černý 

        Nepřítomni:  

     Hosté: Ing. Jan Prokop, Ing. arch. Petr Baletka, Ing. arch. Zbyněk Ryška, Mgr. 

Petr Sedlák, MUDr. Jan Mokříš,  

  Legenda: červeně jsou informace pro RM,  fialově jsou úkoly v rámci komise 

 
 

1. Program jednání 

Hlasování o programu jednání 15. 2. 2023. 

Pro:  5  Proti: 0            Zdrželi se hlasování: 0            

Program jednání byl schválen. 

2. Účast hostů  

Hlasování o účasti hostů na jednání komise 15. 2. 2023. 

Pro: 5   Proti: 0            Zdrželi se hlasování:  0            

Účast hostů byla schválena. 

Jednání probíhalo za osobní účasti i online. 

3. Rekonstrukce interiéru Stará radnice, bývalý městský úřad 

Hosté Ing. arch. Petr Baletka - online, Ing. arch. Zbyněk Ryška - online, Mgr. Petr 

Sedlák 

 

Ing. arch. Petr Baletka prezentoval studii rekonstrukce interiéru Staré radnice ve 

Žďáře nad Sázavou dle přílohy č. 1. 

Pan Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu 

představil provozní chod Staré radnice v současnosti a výhled do budoucnosti po její 

rekonstrukci. 

Poté na toto téma následovala diskuze hostů a členů komise rozvoje města. Byly 

řečeny připomínky a návrhy k úpravě některých bodů v rámci rekonstrukce interiéru 

budovy Staré radnice. 



  

V jaké jsme fázi? Do června 2023 by měla být PD pro stavební řízení. 

 

Hlavní připomínky:  

 

● Terasa - nezapomenout v návrhu na budoucí propojení. 

 

● Stávající kuchyně restaurace za stěnou v galerii - “nezabít” si budoucí 

propojení. 

 

● Schodiště zachovat a obložit. 

 

● Hlavní sál - doplnit symboliku ZR, ČR. Nejdůležitější městské prostory. Město 

tam musí být přítomno i symbolicky. ČR - jsou zde svatební obřady, 

slavnostní zasedání, apod…  

 

● Zasedací místnost - myslet na variabilitu prostoru zasedačky "konšelů", kde 

se konají i rauty.  

 

● Co se stávajícími uměleckými díly? Vitráže. Sklo. atd…  Komise se shoduje: 

posoudit jednotlivě, nabídnout PO, prodat, až v případě nezájmu řešit jinak.  

 

● Grafiku Kosinkovy galerie v návrhu hodnotí komise pozitivně. 

 

● Označení budovy? Dotáhnout! Návrh: Kosinka Gallery / Stará radnice 

 

● Provozně řešit celou budovu. Nastavit jasné vztahy mezi institucemi. Stará 

radnice by měla mít jednu “hlavu”.  

   

Starý městský úřad 

Ing. arch. Zbyněk Ryška prezentoval studii rekonstrukci budovy starého městského 

úřadu dle přílohy č. 2. Studie vychází z požadavku tuto budovu předělat na 

bezbariérovou a snížit energetickou náročnost budovy za využití i dotací. Dle studie 

dojde ke zbourání předního přístavku (vstupu do budovy) a vybudování nového 

schodiště, dále zřízení bezbariérového vstupu (rampy) z bočního vstupu do budovy 

od silnice I/37, výtahu v budově, instalační šachty a nových toalet. Budova by 

dostala novou fasádu a okna městského typu a působila by jednoduchým, čistým 

vzhledem 21. století. 

 

Harmonogram/ kde jsme?: Výběr projektanta pro stavební povolení, FVE, VZT 

Demolice vrátnice. Komiser říká ANO. 

Fotovoltaika? VZT? Komise říká ANO. 

Travertin obklad do některých míst - mohlo by budovu kvalitativně povýšit. V této 

souvislosti nezapomenout, že máme uložený travertin ještě z divadla. 



4. Projekty města – SRI 

Prezentace dle přílohy č.3. 

Prezentace:  Ing. Jan Prokop 

 

Další jednání komise rozvoje města proběhne ve středu 22.3.2023 v 16:30 hod. 

v zasedací místnosti rady města a online (dle potřeby), 2. patro budovy MěÚ - 

Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou. 

 

 

Návrhy na téma příštího jednání: prostor před Domem kultury Žďár nad Sázavou a 

dětská hřiště Haškova, Palachova a Okružní 

Návrhy témat příštích jednání: strategie městských prostor - např. DM Centrum, 

pěší trasy Billa, Street park, Brodská - architektonická soutěž, Park Farská humna 


