ZÁPIS
ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou
konaného dne 05.03.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Miloš
Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Petr Bloudek, Zdeněk Zikuška, Lubomír Mokrý,
Radka Remarová

1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes
koleje, 22.3.2018 bude jednání – v 8.45 na prvním přejezdu od města, v 9.30 na druhém
přejezdu a v 11.30 u přejezdu na Veselíčku (návrh dopravního řešení na základě podnětu
SŽDC)
 zástupci osadních výborů jsou na tato jednání přizváni
 o účast požádáno pana Prokopa PČR, zástupce HZS

2. úklid okolo kontejneru
 v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz
3. vývoz kontejnerů
 pokud nebude vývoz zajištěn nahlásit oKS, zajistí nápravu

Mělkovice
1. autobusové zastávky u kapličky
 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
 osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti,
jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí
2. chodník podél komunikace:
 připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká
se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od
vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 stále v řešení, oRUP v kontaktu s OV
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3. zaměření a obnovení cest
 proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích
města
 majitelé sousedních pozemků jsou informováni, připraveni zahájit údržbu zeleně zasahující
do komunikace
 zahájit jednání s majitelem pozemku zasahujícím ve spodní části do cesty na možnou
směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 v souvislosti s odstraněním živého plotu jsou postupně oslovováni vlastníci pozemků,
v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních
služeb
4. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
5. nedodržení rychlosti
 24.11.2017 zaslána žádost na měření maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad
BESIP na MP a PČR dopravní inspektorát
 měření v měsíci proběhlo, stále průběžně probíhá, OV bude na příštím setkání informován
 v uplynulém období bylo provedeno 4x měření, celkem bylo řešeno 5 řidičů, kteří porušili
povolenou rychlost.
6. žádost o zaměření Hraniční cesty
7. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 5.3.2018 podána tel. informace: cestu nezoralo ZD, ZD plánuje schůzku přímo na místě,
cestu zachová
8. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o
zjištění stavu, dořešení.

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 (předpoklad do konce roku 2017)
změna PRVKUK provedena
podána žádost na Svaz vodovodů a kanalizací na přípravu projektu

2. osvětlení cyklostezky
 Napojení elektro nutné z obou stran od posledního sloupu VO před Hettichem a u sloupu
v Radoníně přes rozpojovací pilířky. Délka cca 750 m, při předpokládané výšce sloupů VO
5 m a rozteče cca 30 m je cena odvozená dle průměrných cen dopravní a technické
infrastruktury 2017 ÚUR ve výšce cca 40 tis. Kč bez DPH na jedno svítidlo, tj
předpokládané náklady na realizaci cca 1 mil. Kč bez DPH bez projektu a případných
dalších nákladů na přeložky apod.
3. informace o plánovaném projektu: Naučná stezka kolem Vetelských rybníků
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Veselíčko
1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD
 rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč
 předpoklad dokončení: 31.05.2018


KD dne 27.03.2018 v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic
Soupis prací provedených do 26.02.2018 na objektu KD Veselíčko.
veškeré bourací práce
vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
rošt+ sádrokartonový podhled s tepelnou izolací
rozvody vody a kanalizace pro nové sociální zařízení
rozvody elektroinstalace
rozvody topení-bez radiátorů
probíhají nové omítky pod obklady a nad obklady

2. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDHpráce svépomocí, materiál město
 zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku
 po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat
další kroky k opravě a zachování zdroje vody: v řešení
3. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o
digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 úprava okolí pomníku, hřiště:
oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV
4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán
požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 napojení od vlakové zastávky k autobusové
 oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem
k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem
může prodloužit)
5. dopravní značení:
 označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně
(křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 prověřit na odboru dopravy:
- značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
- směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o
stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
 26.02.2018: Krajský úřad vydal stanovení DZ, ŘSD dopravní značky objednalo. Až
budou vyrobeny a dodány, budou osazeny
 01.03.2018 – Značky vyrobeny a dodány, v dohledné době (cca 2 – 3 týdny) budou
instalovány
 5.3.2018 umístěny
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6. Požadavky:
nájezd na silnici od hasičské zbrojnice
Informační cedule: výběr místa: posouzení přímo na místě
kaplička:
očištění oken: zajistí TSBM (jaro ¨- dle počasí)
hřiště:
nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018
7. dopravní značka č. B 20a nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h
 umístěna bez příslušného projednání s dotčeným orgánem Policie ČR a bez řádného
stanovení ze strany MěÚ Žďár n.S. Tím se ten, kdo tam značku umístil, dopustil
přestupku se sazbou pokuty až do 300.000,- Kč zákon č. 13/1997 Sb.

Stržanov
1. Revitalizace obce:
Provedené práce v období 29.1.2018 - 27.2.2018
 Frézování pařezů
 Kácení a ošetření dřevin
 Odvoz a likvidace dřevní hmoty
 Štěpkování dřevní hmoty
 Pozastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
Plán práce na období 27.2.2018 - 13.3.2018
 Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku (v závislosti na počasí budou zahájeny
práce na obnově rybníčku u kapličky)

2. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 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 - IROP
 žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018
3. Rekonstrukce WC v budově školy:
 plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM) – předpoklad červenec, srpen
 žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy – drobné opravy střechy + výměna 2
trámů cca 20.000Kč - rekonstrukce celé: cca 500.000Kč
 oprava vstupních dveří – zadáno fi Knoflíček k posouzení – částečně opraveno – zpevnění
výztuží, dořešení jaro 2018
4. 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
 oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017.
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5. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru,
výměna značek
 možné bezplatně převést mapu od KČT, místo musí být zkonzultováno i z hlediska
dotace s Ing. Lipusovou (zaslán dotaz)
6. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 odsouhlasen typ vývěsky s OV
 20.02.2018 souhlas od COOP s umístěním
 6.2.2018 objednána
 6.3.2018 dodána
7. el. zvonění ke kapličce
 zadána poptávka, realizace do konce května
8. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 V případě zájmu o instalaci svodidla nutno řešit projektem včetně opěrné zdi – OKS
nedoporučuje realizaci takovéto nemalé stavební úpravy. Zvážit doplnění DZ o
upozornění na úzkou silnici nebo přednost v jízdě v jednom směru …
 vyžádáno posouzení od oD doplnění DZ
9. informativní radar
 prověřit možnosti, napojení na VO, náklady
10. Biopopelnice:
 žádost o vývoz 1x týdně v letním období, tj. od začátku dubna do konce října. Budeme
sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu
by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku
odpadu např. kompostováním.
11. Zakrytí studny (není památka)
 konzultováno s Regionálním muzeem
 v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚ Ing. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení
vhodného zakrytí
12. Dne 5.2. 2018 jsme obdrželi petici 2 členů OV, paní Martiny Němcové, pana Milana Zicha
projednání na radě města dne 12.03.2018 a na zastupitelstvu města dne 22.3.2018.

Nové požadavky OV:
13. Umístění kontejnerů na jedno místo – ve spodní části místní části u rybníka, plochu pod
kontejnery zpevnit, zábradlí k navazujícím schodům.
14. Prořezání zeleně v okolí zastávek.

další schůzka:

25.04.2018

15:00 v zasedací místnosti rady města

Zapsala:

Radka Remarová
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