
ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou 
konaného dne 06.09.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Miloš Brabec, Ing. Jan
Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

hlášení městského rozhlasu

 18.7.  zaslán  na  OV  návod  pro  zobrazení  na  webových  stránkách  MěÚ
www.zdarns.cz 

Mělkovice

1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 dodavatel chce opravit obě zastávky cca současně (i s Radonínem). 
 osazení v tomto týdnu – předpoklad ve čtvrtek 7.9.2017.

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

pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 domluvena schůzka s OV, majiteli + oRUP

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
 projednáno s odborem dopravy, bude svoláno jednání na místě s majiteli dotčených

komunikací (pozemků včetně odboru dopravy)

4. zaměření a obnovení cest 
 dlouhodobý proces  I. vyřešení majetkoprávních vztahů

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

náklady  na pohonné hmoty, oKS stanovil limit na m2 ošetřovaného veřejného 
trávníku a rok. OV ve spolupráci s oKS – stanovení, zakreslení ploch, dle toho se 
stanoví celková výměra v místní části a max. možné náklady na údržbu za rok.

http://www.zdarns.cz/


6. žádost o opravu komunikace (díra) 
 předáno k řešení, 6.9.2017 opraveno 

7. oprava označníku – zastávka - opraveno

8. žádost o kanalizaci - dlouhodobě
9. OV – poděkování oKS, paní Miluši Kozákové za zajištění vývozu plastů 2x týdně

Radonín

1. kanalizace 

 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.

 oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK

2. dle podmínek dotace  bude vyměněna čekárna na zastávce a opravena nástupní plocha.
 zahájeno, osazení čekárny předpoklad ve čtvrtek 7.9.2017.

3. prosba o označení nové cyklotrasy na Nové Veselí ( 1.na začátku, rozcestí  Březí – Nové 
Veselí) 
 12.7. – provedeno šetření na místě, zaslána žádost o stanovisko na PČR, 
 24.7.2017 – souhlasné stanovisko, zrealizováno – značky umístěny

4. osvětlení cyklostezky – nezahájeno

5. prověřit možnost 70 Km/h přes místní část
 PČR – 24.7.2017 – souhlasné stanovisko 
 oD požádán o stanovení trvalého dopravního značení (zveřejněno na úřední desce po 

dobu 30 dní), následně umístění

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 – domluveno s Ing. Kadlecem + Ing. Petrem kdykoliv  dle 
časových možností OV po tel. domluvě)

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  –

prověřeno – není v majetku)
(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s. JZD - Ing. Zajíček – předseda)

 OV:  zda a jaký záměr by měla místní část?

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

sousedního objektu) zaslaná žádost na ministerstvo obrany: 1. srpna obdržení souhlasu
o přemístění, realizace podzim

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě): napojení od vlakového nádraží na stávající.   
 schůzka přímo na místě komunitní koordinátorka + OV 
 prověření dotačních zdrojů
 zjištění v jaké kroky byly učiněny

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

 čekáme na písemné vyjádření poskytovatele dotace, probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby

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 
 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018

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 



 07.08. – zaslána kalkulace od projekční kanceláře, poskytnuta OV

 

4. připojení buňky na hřišti na elektřinu: 
 11.08. dokončeno, pozván revizní technik - revize dne: 22.8.2017 

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 - trvá stav

6. Požadavek na 2 zrcadla 
 umístěny
 poděkování oD a oKS 

7. 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
 zaslán  dle  požadavku  KHS  podnět  (  dle  finančních  možností  KHS,  měření  se  o

prázdninách a v zimních měsících neprovádí)
 7.9. informace od KHS – měření provedeno v roce 2016, stále trvá vyhodnocení, cca do

30 dnů zašlou výsledky měření.

8. Stržanovský rybník (u hřiště)
 stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 schválený manipulační řád
 OV zašle vyjádření, na základě zaslaných materiálů, zda je zájem o správu rybníku

9. Poděkování  oKS  –  paní  Kozákové  za  odstranění  nahlášené  černé  skládky:  čp.74  oKS
odstraněno.

další schůzka: 18. října 2017 15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:       Radka Remarová


