
ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou 
konaného dne 02.02.2022

Přítomni:  
Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Olga Strašilová,, Ing. Jan Zástěra,  
Lubomír Mokrý, Jiří Hemza, Radka Remarová

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST: žádost o zaslání návrhů od OV 

dotace OBNOVA VENKOVA, na herní prvky:
 Stržanov: objednávka zaslána 04.11.2021, (konzultován  návrh dalších etap spojených se zastíněním

apod.)
28.01.2022 zaměřeno dodavatelem Yggdrasilmont

 Veselíčko: zaslaná objednávka:  Šplhací sestava SS405 D, 5,5*5,5 m+ dopadová plocha – kačírek
 Informovat OV o termínu realizace, přizvat k vytýčení (společně s dodavatelem a krajinářkou města)

pravidel čerpání financí OV
- Rada města  na 91. Schůzi konané 31.01.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla 

tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou dle přiloženého 
návrhu: https://jednani.zdarns.cz/#!Jednani/344

- Rozpočet 2022: Položka Osadní výbory – částka 390 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 
127 obyv., Radonín 68 obyv., Stržanov 252 obyv. a Veselíčko 158 obyv.: 
https://www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2022.pdf  (str.31)

V rámci změn organizačních složek přešla Technická správa budov pod správu společnosti Satt. V případě 
požadavků se obracet na Ing. Radka Zlesáka, který je vedoucím techniků.

Mělkovice 

 
1. chodník podél komunikace:  

 předpoklad realizace 2021, v řešení majetkoprávní vztahy:
 není souhlas majitelky pozemku dotčeného stavbou. V případě řešení jiné varianty, která byla 

zvažována, nebude moci město žádat o dotaci a bude ji muset hradit z rozpočtu. Hrubý odhad 
nákladů je: 5,5 mil Kč. 

 v jednání, situace trvá, jiná trasa není možná: chodník musí z důvodu dotace splňovat podmínku
celistvosti
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2. cyklostezka Jamská – Mělkovice 
 probíhá majetkoprávní jednání
 k nové  trase  vzniká  inovovaná  studie  na  cyklostezku se  smíšeným  provozem.  Studie  byla

konzultována se zástupci příslušných OV paní Janou Blažíčkovou a panem Janem Zástěrou, kteří
se podíleli na výběru trasy a nabídli součinnost v dalších krocích. 

 cyklostezka nahlášena jako projekt žádající podporu z Kraje Vysočina (nikoli  ještě žádost, ale
zařazení mezi plánované projekty)

 vzhledem ke zpožďování projektu znovu projednáno s Krajem a vytvořen dodatek
 na základě podnětu od OV bude aktualizována studie na lávku přes I/19, dle dotačních možností

pak zadána příprava PD

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Veselíčkem)
 PRVKUK: napojeno na čistírnu ZR
 do seznamu investic SVK zařazena studie proveditelnosti, která posoudí, jaké technické řešení a

s jakými  náklady  bude  nejvhodnější.  Kromě  napojení  na  Žďár  se  bude  zvažovat  i  napojení  do
NMNM. 

4. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy:   do 31.3.2022
 

5. Změna územního plánu 
-  p.č. 8701/12  leden 2017 uzavřena kupní smlouva (9/2020: nový návrh zadání vyvolaný projednáváním
s KÚ,  projednání v ZM – posun zpracování a schválení na začátek roku 2021) 
- pč.č 8701/11 leden 2017 uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena   po schválení
změny č. 2 územ.plánu:  termín závisí na projednávání návrhu zadání a návrhu změny:  

 neveřejné společné: do 08.02.2021
 posouzení krajským úřadem březen 2021
 úprava změny č.2. po společném jednání prosinec 2021
 veřejné projednání změny č.2  22.02.2021
 schválení změny ÚP zastupitelstvem města předpoklad   květen 2022

 možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín: pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o
pozemek  p.č.  8699:   ne  z důvodu  probíhajících  jednání  s pozemky  p.č.  8701/11:  BKS   8701/1
8701/8  8701/4  8698 8697 8696 -  odkupy závisí  na změně územního plánu.  Tato změna ještě
nebyla provedena. 

Radonín
 

1. Kanalizace: 
 splašková: pro stavbu je vydáno stavební povolení

 zařazeno do plánu investic (SVaK) podmíněno získáním dotace (SVK)
 příslušná částka na spoluúčast v návrhu rozpočtu města
 SVAK: přislíbená dotace 

 dešťová:  
 - historie: vyřazeno z rozpočtu pro rok 2021 (předpoklad 2022)

 je  možné,  že  dešťová  kanalizace  částečně  vznikne  převedením  a  opravou  splaškové
kanalizace, která má být nahrazena

 po diskusi o realizovatelnosti se SVK, VAS a dalšími spíše příklon k zasakování v místě: OV
není možné, zjistit možnosti řešení MSTK

 pravděpodobně bude zadána studie_ osloven projektant splaškové kanalizace Ing. Josef 
Novotný

- současnost: je zadána projektová dokumentace stavby dešťové kanalizace
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2.  stav plánované cyklostezky, propojení:  ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku):  
 PD na rekonstrukce lesních cest ke Křiváku a Radonínu 
 vydáno stavební povolení
 dle možností bude opět podána žádost o dotaci

požadavky:
 Radonín:  p.č.  7748/1  stará cesta:   výsadba ovocných stromů a keřů,  doplnění do stávajících

stromů - komunitní práce OV + MěÚ -  v řešení správce zeleně a paní krajinářky. 
 údržba dřevin proběhne v období do 31.3.2023 a poté mohou postupně probíhat výsadby – pokud

budou kapacity a finance, tak i dříve
 poškození  propustku z nájezdu na louku (mostek):  Eon při  opravě vedení  –  nutné se spojit  se

SATTem a oznámit jim toto poškození 
 oprava  komunikace  Jihlavská:  provádí  se  od  dubna  -  října  2022,  zadavatel  je  KSUS,  včetně  2

zastávek u Hettichu s umístěním VO a přechodového místa. Chodník kolem této komunikace není
prozatím součástí projektu s ohledem na další budoucí stavby na Jihlavské. V průběhu této stavby
bude úplná uzávěra ulice Jihlavská v době betonování 2 mostů nad železnicí, po dobu cca 3 týdnů,
objízdné trasy budou včas publikovány

 Silnice Jihlavská rekonstrukce chodník/cyklostezka: předpoklad 2024

Veselíčko

Dlouhodobé investice: 
Návrh OV pro rok 2022

 údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule – čekáme na standardy 
mobiliáře

 výměna vrat v hasičárně
 pitná voda na výletiště 
 soc. zařízení v hasičárně
 zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace "Za humny"
 rekonstrukce vodárny: okna + dveře

1. kulturní dům 
vedení města po dohodě s OV zadalo TSBM zadat zpracování projektové dokumentace, po dnešním 
jednání není třeba nová projektová dokumentace, pouze zadat vyřešení venkovního parkování a 
zadat projekt na topení a elektro s kotelnou. Ostatní změny oproti původní dokumentaci půjdou 
vyřešit přes změnu stavby před dokončením. 

 SRI sleduje dotační možnosti – dle zjištění město investuje buď do spoluúčasti na „velké realizaci“ s
dotací, nebo do dílčích opatření bez dotace

 návrh do rozpočtu na rok 2022  2.000.000Kč (opravy)

2. revitalizace Veselíčko:
 zpracována  projektová dokumentace (ve stupni pro stavební povolení): Revitalizace centrální části

Veselíčka  jejich  součástí jsou  i  komunikace  a  zpevněné  plochy.  Do  rozpočtu  v roce  2021  není
zařazeno: zažádat o stavební povolení

 odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno
 sledují se dotační možnosti 

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)
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4. nový chodník od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy: žádost OV o zařazení do 
rozpočtu 2022 finance na PD pro chodník: OV zašle návrh, prověřit majetkoprávní vztahy  

 projednáván s dotčenými orgány (zejména doprava a majetkoprávní otázky)
 město zadalo studii na prověření proveditelnosti zbudování chodníku a návrh řešení Ing. Rostislavu 

Košťálovi: s OV se pravděpodobně spojí napřímo

5. územní plán: 
 žádost OV o schůzku ohledně tvorby nového ÚP (problematika osvětlení, kdo může žádat o změnu

plánu, změna užívání obecních ploch apod  
 zájem OV o rozšíření ploch pro bydlení

požadavky:
 Pamětní  desky  typografa  Methoda  Kalába -  rodáka  Veselíčka:   v řešení   s odborem   školství,

kultury, sportu a marketingu: předáno k projednání předsedovi kulturní komise: duben:  proběhlo
jednání na kulturní komisi, paní místostarostka předloží radě města: po změně organizační složky
(rok 2022): pozvat pana Sedláka na setkání s OV 30.03.2022

 oprava místního rozhlasu č.3 a 7 – požadavek trvá
 prověřit stav kanálů na silnici (od obchodu k hostinci):ke zvážení oprava, prověření zda není v kolizi

s jinými záměry  - oslovit VaS

 plot: oprava druhé strany hřiště
 dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka – prověření možnosti umístění 
 údržba zeleně: kácení stromů

Stržanov

Dlouhodobé investice: 
návrh OV pro rok 2021

 zprovoznění studny (užitková voda): zaslat návrh na využití
 zastřešení studny u kapličky 
 plynofikace
 dokončení  oprav budovy bývalé  školy -  výměna zbytku oken a domovních dveří:   nová fasáda,

odvedení dešťové vody od budovy a její izolace
 fasáda na kapličce 

1. úsekový radar: zadána projektová dokumentace: předpoklad zprovoznění rok 2022
2. kabelová televize SATT:  v závislosti na dotaci, ve finančním plánu SATT na rok 2021 

Náměty, požadavky:
 Světlo u č.p.30:  žádost o umístění: v řešení, výběr alternativ: dle finančních možností: urgence
 Doplnění herních prvků: objednáno, realizace jaro 2022  
 Sjezd cyklostezka: proveden prořez, prověřit možnosti bezpečnostních prvků (výstražný trojúhelník)

šetření na místě s MP a odborem dopravy, finanční spoluúčast OV

Další schůzka:  ve středu  30.03.2022  15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala: Radka Remarová
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