ZÁPIS
ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou
konaného dne 17.05.2017

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec,
Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová
Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)




zastupitelstvo města stáhlo tento bod z jednání Dne 23.03.2017
projednáno na klubu Zastupitelů dne 27.04.2017
k projednání 18.5. na zastupitelstvu města

BIOpopelnice: dodány - Radonín, Veselíčko, Stržanov – celkem předáno 97 kusů popelnic
Ing. Dana Wurzelová
 město koupilo a předávalo použité biopopelnice
 poškozené popelnice budou vyměněny až ve chvíli, kdy bude mít město znovu k dispozici
jiné – bude nakupovat pouze s účastí dotace nebo jiné finanční spoluúčasti
 vývoz v místních částech 1x 14 dní, bude sledováno a v případě potřeby zvážen častější
svoz
 vykryty veškeré žádosti, které byly podány do konce roku 2016
 další žádosti případně výměny nefunkčních bio popelnic budou řešeny, jakmile budeme
mít finanční spoluúčast z cizích zdrojů na zakoupení, pokud si občané zakoupí vlastní bio
popelnici a nahlásí toto na úřad (paní Kozákové) bude město i tyto bio popelnice vyvážet
Kompostéry:



předáno 31 ks: Mělkovicím (financováno městem), 9 ks nabízíme dalším zájemcům –
místní část Veselíčko zjistí zájem
pořízení dalších ks: čekáme na výsledek dotace, loňská žádost byla neúspěšná, výsledek
letošní budeme vědět ke konci roku

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:


pan Kvirín Klíma po dohodě s oKS osloví zástupce OV, aby se domluvili na konkrétním
termínu

Mělkovice
1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 čekárna, je vyrobená dle požadavků OV, proběhlo zadání výměny vč. nutných
oprav, akce proběhne dle volné kapacity firem, předpoklad do konce dubna. Nelze
hradit z dotace.
Posun termínu, nejpozději do konce června.
2. chodník podél komunikace:
 připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli
pozemků
3. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 v řešení: oKS zaslalo dotaz na SÚS, vpusť je na pozemku kraje napojená
komunikace v soukromém vlastnictví. Z SÚS odpověděli, že vpusť není v jejich
správě, dle jejich názoru se o vpusť má starat vlastník napojené komunikace,
poslán doplňující dotaz, jestli to skutečně takto vnímají.
 dalším krokem by bylo oslovení kraje, který je vlastníkem komunikace.
4. žádost o prověření funkčnosti VO u spodní zastávky u silnice č.18
 OV si zajišťuje opravy sám, oslovuje pana Sherkla – způsobeno projíždějícím
vlakem
5. zaměření a obnovení cest
 proběhla schůzka a prohlídka na místě oKS, oP – p.Prokopová,, p.Kasper, p.Dvořák
, po upřesnění zadání lze provést zaměření cest
 komunitní kooridnátorka svolá schůzku i s osadním výborem na místě pro
upřesnění požadavků
6. vánoční ozdoby
 prověřit možnost převzetí staršího tipu od MěÚ (Sherkl)
starší tip je v podstatě nepoužitelný – už do něj nejsou žárovky, nové cenově cca 10x
dražší, pokud není nezbytně potřeba, nedoporučujeme rozšiřovat stávající rozsah
7. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 zaslána žádost na SÚS

Radonín
1. kanalizace
Mgr. Zdeněk Navrátil
Zastupitelstvo bude na svém zasedání 18.5. projednávat změnu plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací – krajský plán ( ke stávajícím možnostem přidat možnost připojení na ŽĎAS),
případě odsouhlasení zaslání žádosti na kraj.




po té následují projekční práce
odbor životního prostředí informován
snaha využít dotační programy

2. oprava chodníku ke kapličce
 zahrnuto do plánu oprav – požadavek na mozaiku, máme k dispozici, nutno přebrat ze
zbytků: s panem Kasperem dohodnuto
 požadavek na umístění 2Ks laviček – mobilní, objednáno
3. žádost o kontejner na bio Na Vejpustku – 1100L

Veselíčko
1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD





rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody
(příprava realizace přípojky)
pan projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu
stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci
na ZTI (zdravotně technická instalace) a ÚT (ústřední topení).
předpoklad dokončení prací: začátek prosince

2. vydláždění pod kontejnery
 byl dodán požadovaný kontejner, OKS prověří nutnost vydláždit plochu pod kontejnery
schůzka 15.5. 2017 na místě – nový kontejner dodán, kontejnery přesunuty mimo
hasičárnu na pevnější terén, oKS nedoporučuje v tomto místě zpevnění, není nezbytné
 pokud vznikne problém s nepořádkem okolo kontejneru, budeme řešit

3. stará vodárna
 nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit –
dohledat majitele: požádat: oP o součinnost
4. revitalizace Veselíčko



po předání dokumentace, zjištění ceny přesunu pomníku bude zažádáno o povolení o
přesun - PD předána – řešení povolení přesunu
OV žádá prověření jiného místa, navržené místo dle OV je nevhodné, velmi frekventovanéexponované místo

4. žádost zavedení 2x rozhlasu
k hájence, k bytové jednotce na silo
5. VO
 v obou místech nutno přívod el. přes žel. trať, což je technicky i finančně nevýhodné.
Možnost napojit přes stávající nemovitost přes odpočtový elektroměr – nutná dohoda
s vlastníkem nemovitosti a E.ON - nedoporučujeme. Solární panely jsou pro rozhlas
nedostatečným zdrojem. Cena instalace VO se solárem cca 100 tis. Kč.
 oKS osloví majitele hájenky, prověří možnost napojení, upozorňuje však, že je zde
zapotřebí to právně řádně ošetřit (nestandartní, nemusí být trvalé řešení)
 oKS prověří i podmínky dodání „radio vysílače“ veřejného rozhlasu do uvedených lokalit.

Stržanov
1. realizace projektu:
Revitalizace obce
 zažádáno o dotaci (leden – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY
ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU
– STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle
4.4
2. realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 zahájeno spojené územní a stavební řízení (předpoklad do 09.04.2017 vydáno rozhodnutí)
 vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace: výzva září (cca 6 měsíců trvá
hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzávírky silnice I/37

3. rekonstrukce WC v budově školy:
 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 příprava projektu – cenová kalkulace

4. připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 v řešení: Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 žádost Eon o stavební povolení
 žádost o opravu nefunkční lampy – v areálu hřiště
5. Zajištění odpadkových košů v obci: vyřešeno, dodáno
6. plánované akce VO:
 po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali
jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO
7. přemístění kontejnerů od Jednoty
 domluveno místo s paní Kozákovou
 nová žádost o 2 kontejnery: modrý, žlutý – oKS prověří nutnost a možné umístění ve
spolupráci s osadním výborem
8. Požadavek na 2 zrcadla
 OV – upřesní místa
9. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let)
 na základě výsledku měření a dle vyjádření pana Vodičky ŘSD vzniká nárok rodinným
domům na nová okna – prověřeno na HOK ve Žďáře nad Sázavou – nárok nevznikl,
doporučují zaslat námět, požadavek na nové měření
10. opona
 OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou
11. FOND Vysočina, VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
 žádost si může podat obec s méně jak 2.000 obyvateli. Bohužel tedy nemůžete být
možnými žadateli. Počet obyvatel se nepočítá jen v místní části, ale v celé obce.
12. Stržanovský rybník
 zpracování projektu: oprava hráze, odbahnění - snaha o dotaci
13. Prosba o materiál na lávku přes potok – požádat správce lesů

další schůzka:

28.06.2017

15:00 v zasedací místnosti rady města

Zapsala:

Radka Remarová

