
ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou 
konaného dne 21.9.2022

Přítomni:  
Mgr. Ludmila Řezníčková, Rostislav  Dvořák, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Ing. Jan Zástěra , Ing. Jan 
Prokop, Jiří Hemza Bc. DiS, Radka Remarová

Omluven: Lubomír Mokrý 

dotace: OBNOVA LESNÍCH A POLNÍCH CEST 
 aktuálně realizujeme poslední úseky, pro které je zpracována dokumentace (K Vysokému, Zelená 

hora). Dokončení v roce 2023. Na další cesty není zpracována dokumentace. Vedeme seznam 
vhodných lokalit pro zařazení do Obnovy polních cest

 byla pročištěna cesta od ZR2, Zámek: Černý les po Stržanov

dotace: OBNOVA VENKOVA
 podána žádost na opravy v KD Veselíčko: výběrové řízení bude vyhlášeno na profilu dodavatele 

Mělkovice 

 
1. chodník podél komunikace:  

 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

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)
na základě podnětu od OV bude aktualizována studie na lávku přes I/19, dle dotačních možností
pak zadána příprava PD

 příprava  pozastavena  z důvodu  řešení  majetkoprávních  vztahů  s majiteli  pozemků  dotčených
jednotlivými variantami tras

1



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.
- studie proveditelnosti kanalizace:  projektová dokumentace ing. Josef Novotný - termíny PD pro

stavební povolení  28.2.a PD pro realizaci 30.6.2023
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:  

 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. 

 domluva s projektantem Změny č. 2 územního plánu, že bude návrh změny č. 2 upravovat. Není  
stanoven termín předání upraveného návrhu změny č. 2, předpoklad:  bude během června nebo 
července 2022

 Opakované  veřejné  projednání  návrhu  změny  č.  2 (týká  se  pouze  změn,  ke  kterým  došlo  od
minulého veřejné projednání) se koná 3.října 2022

požadavky:
 oprava komunikace p.č.8684 v k.ú. Město Žďár - přejezd přes železniční trať: provedeno
 žádost o 2 solární světla č.p. 2372, 389

Radonín 

1. Kanalizace: 
 do konce r. 2022 část od ŽĎASu k Radonínu 
 r.2023 se bude řešit vnitroblok Radonína
 řeší se možnost získání výhodnější dotace z OPŽP. Žadatelem a realizátorem je SVK Žďársko.

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. 

Veselíčko

Dlouhodobé investice: 
Návrh OV pro rok 2022

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

 výměna vrat v hasičárně: vyměněny - zajistilo SDH pomocí dotačního programu ČEZ
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 pitná voda na výletiště 
 soc. zařízení v hasičárně
 zpevnění komunikace u č.p.30  a komunikace "Za humny"
 rekonstrukce vodárny: hotovo

1. kulturní dům 
 zahájeno VŘ na dodavatele do konce září 2022

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

Veselíčka jejich součástí jsou i komunikace a zpevněné plochy 
 odbor SRI navrhl do rozpočtu na rok 2022: nebylo podpořeno
 sledují se dotační možnosti 
 bude zažádáno o územní nebo stavební povolení

3. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi): 
 projektová dokumentace ing. Josef Novotný - termíny PD pro stavební povolení  28.2. 2022 a PD

pro realizaci 30.6.2023

4. nový chodník od vlakové k autobusové zastávce podél komunikace III. Třídy
 výběrové řízení na PD bude vyhlášena do konce října. Projektová dokumentace bude jako nezbytný

podklad pro žádost o dotaci 1.Q 2023.

požadavky:
 pamětní desky typografa Methoda Kalába, rodáka z Veselíčka: předložen návrh OV 

 požadavek zahrnout do rozpočtu na rok 2023 předán panem starostou panu Ing. Tomáši
Vlčkovi: 15. prosinec 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: reklamace  KS – OV zašle mapku 
 dopravní zrcadlo: křižovatka Veselíčko/Lhotka: prověření možnosti umístění: 16.02.2022 proběhlo

šetření na místě:: vyžádán a obdržen souhlas vlastníka pozemku/ Lesní družstvo Přibyslav/ v  řešení :
SATT ve spolupráci s vlastníkem: 25.5.2022 šetření na místě:  zažádáno PČR o souhlas, stanovisko

 oprava komunikace: 
 OV zaslána mapka: 08.04.2022 
 Před opravou by byla nutná schůzka na místě
 podzim dle fin.možností

 dřevěný stánek na hřišti:  z položky Aktivně pro ZR příspěvek města 30.000Kč 

Stržanov

Dlouhodobé investice: 
 zastřešení studny u kapličky 
 dokončení oprav  budovy bývalé školy  -  výměna zbytku oken a domovních dveří:   nová fasáda,

odvedení dešťové vody od budovy a její izolace: zažádat o zařazení do rozpočtu na rok 2023
 fasáda na kapličce: zažádat o zařazení do rozpočtu na rok 2023 

1. úsekový radar: zadána projektová dokumentace: v řešení MP 
2. kabelová televize SATT:  v závislosti na dotaci, v řešení SATT  
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3. žádost o kontrolu rybníka na vsi:  schůzka na místě s panem Jiřím Hemzou (správce zeleně, městských 
lesů a rybníků, investiční technik) dne 3.10.2022 od 16:00 hod.

Náměty, požadavky:
 světlo u č.p.30:  žádost o umístění: v řešení, výběr alternativ: dle finančních možností: urgence
 oprava rozhlasu
 oprava zrcadla u č.p.51
 zaslání návrhu herního prvku (stanovisko SRI: architekta)  – placeno z položky místní části 
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