
ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou 
konaného dne 28.06.2017 

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

Mgr. Zdeněk Navrátil: poděkoval SDH Veselíčko za účast na DNI ŽĎÁRU.

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)
 OV Stržanov  požádán  o  zaslání  oficiální  žádosti  adresované  radě  města  k projednání

v radě města

BIOpopelnice: 

Ing. Dana Wurzelová
 GRANT VYSOČINA - dotace: po podepsání smlouvy budou zakoupeny nové (uznatelné

náklady jsou  až  po podepsání  smlouvy).  Poškozené  popelnice  budou  opraveny  nebo
vyměněny (pokud bude dostatečné množství nových koupených s podílem dotace).

 předpoklad dodání: konec srpna

Kompostéry: 
 předáno:  31 ks Mělkovice, 9 ks předáno Veselíčko
 bude opět podána žádost o dotaci (týká se roku 2018) 

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:
 zahrnuto do plánu (nyní se řeší aktuální požadavky po bouřce) 

Zajíždění aut ke škol:
 příprava preventivní projektu BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 
 žádost OV o důslednější kontrolu MP, represi



Mělkovice

1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 dodavatel chce opravit obě zastávky cca současně (i s Radonínem). 
 požadavek realizace: nejdéle do konce prázdnin

2. chodník podél komunikace:  
 připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli 

pozemků (probíhá administrativní proces)

3. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 v řešení: oKS urgoval dotaz na SÚS – zatím neúspěšně 
 uvažováno  o  svolání  jednání  kraj  jako  vlastník  hlavní  komunikace  +  vlastník

napojené komunikace + město, bude projednáno ze strany KS s odborem dopravy

4. zaměření a obnovení cest 
 komunitní koordinátorka svolá schůzku i s osadním výborem na místě pro 

upřesnění požadavků

5. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 zaslána žádost na SÚS – 19.06. posečeno
 při posečení trávy svépomocí (po předchozí dohodě s oKS ) budou proplaceny náklady 

na pohonné hmoty, oKS sdělí limity 

6. žádost o opravu komunikace (díra) 
7. oprava označníku – zastávka u ACHP
8. žádost o kanalizaci - dlouhodobě

Radonín

1. kanalizace 

Mgr. Zdeněk Navrátil

 ZM schválilo záměr na řešení odvodu splaškových vod z Radonína na  ČOV ŽDAS. 
Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje 
Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak 
předány.

 požadavek OV na průběžné seznámení s projektem



2. oprava chodníku ke kapličce  
 zahrnuto do plánu oprav – předpoklad konec července
 2Ks laviček – dodáno

3. žádost o kontejner na bio Na Vejpustku – 1100L – kontejner na BIO byl umístěn

4. dle podmínek dotace  bude vyměněna čekárna na zastávce a opravena nástupní plocha.

5. prosba o označení nové cyklotrasy na Nové Veselí ( 1.na začátku, rozcestí  Březí – Nové 
Veselí) 

6. osvětlení cyklostezky 

7. prověřit možnost 70 Km/h přes místní část

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)
 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
 předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV 

Veselíčko + Mělkovice)

2. stará vodárna 
 nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit  –

dohledat majitele
 OV - pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s.)

3. revitalizace Veselíčko
 přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního

objektu)
 zaslaná žádost na ministerstvo obrany 

4. žádost zavedení 2x rozhlasu  (k hájence, k bytové jednotce na silo)
 s nejvyšší prioritou bude prověřena varianta zasílání zpráv, záznamu hlášení rozhlasu do

emailu
 solární panely jsou pro rozhlas nedostatečným zdrojem. 
 domovní přijímač nyní stojí cca 4.000 Kč, má menší citlivost, proto musí být vzdálen od

ústředny do 1 km



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. 

 Cena instalace sloupu a svítidla VO se solárem cca 100 tis. Kč - nedoporučujeme.

Stržanov

1. realizace projektu: Revitalizace obce 
 zažádáno o dotaci (31.3.2017 – 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 
 vydáno rozhodnutí o umístění a povolení stavby – nabytí právní moci 14.6.2017
 vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)
lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet
i na povolení uzavírky silnice I/37 

3. rekonstrukce WC v budově školy:
 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 příprava projektu – cenová kalkulace slíbená projekční kanceláří do konce července

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
 odběrné místo zřízeno, do konce července bude dopojeno – přívod vedený zemí

5. 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

 
6. přemístění kontejnerů od Jednoty

 přemístěno 25.5.2017
 umístěn žlutý na plasty



7. Požadavek na 2 zrcadla 
 30.6.2017 – souhlasné stanovisko PČR: Místní úprava DZ – místní komunikace v obci

Stržanov, v místě připojení s komunikacemi u č.p. 56 a 57 – 2x odrazové zrcadlo.
 nyní bude stanoveno dopravní značení a následně budou zrcadla umístěna

8. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let) 
 3.7.  2017  zaslána  žádost  OV na  opětovné  měření,  žádost  předána  na  KHS kraje

Vysočina – vedoucímu oddělení HOK ve Žďáře nad Sázavou

9. opona
 OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou

10. Stržanovský rybník (u hřiště)
 stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 schválený manipulační řád

11. Prosba o materiál na lávku přes potok:
 správce lesů informován, po upřesnění množství, druhu bude dodáno

12. kontrolní měření na silnici /37
 na základě požadavku Města Žďár nad Sázavou, bylo provedeno kontrolní měření 

Územním  odborem  Žďár  nad  Sázavou,  Dopravním  inspektorátem  a  písemností  ze  dne
7.4.2017 k rukám starosty Města Žďár nad Sázavou sděleny i  zjištěné počty překročených
povolených  rychlostí  ze  dne 2.4.2017 a  6.4.2017,  kdy  celkově  bylo  naměřeno 19 vozidel,
jejichž řidiči překročili povolenou rychlost. V dané záležitosti bylo provedeno následné kontrolní
měření v úseku I/37 dne 24.5.2017 a 29.5.2017 v celkovém čase šesti hodin v průběhu od
ranních do odpoledních hodin, kdy bylo zjištěno 12 vozidel, jejichž řidiči překročili povolenou
rychlost. 
Na  I/37  ve  Stržanově  je  ze  strany  policie  prováděno  měření  rychlosti  vozidel  při  běžném
výkonu služby namátkově a nepravidelně.
KRAJSKÉ  ŘEDITELSTVÍ  POLICIE  KRAJE  VYSOČINA Odbor  služby  dopravní  policie  na
základě svých zjištění konstatuje, že :
- průjezdní úsek obcí Stržanov nelze hodnotit jako nehodovou lokalitu
- úsek silnice I/37 ve Stržanově se prozatím nejeví jako zcela vhodný pro úsekové měření

další schůzka: 6. září 2017 15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:       Radka Remarová


