ZÁPIS
ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou
konaného dne 17.01.2018

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

Rozpočet 2018
Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 38 tis.
Kč (114 obyv.), Radonín 23 tis. Kč (70 obyv.), Stržanov 81 tis. Kč (243 obyv.) a Veselíčko 60 tis.
Kč (181 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu
obyvatel k 1. 9. 2017
Proplácení dokladů:
 při akcích doložit pozvánkou, plakátem, fotografiemi
 proplácení hovorného – dobíjení telefonů max. 1.000Kč/rok

Příprava na sečení trávy 2018
 návrh rámcového harmonogramu sečí zaslán na OV 11.1.2018
 místní části jsou zahrnuty do plánu sečí 2x ročně – požadují 3x ročně: odbor KS za
současného stavu nemůže nabídnout zvýšení počtu sečí. Kapacita dodavatele je
s otázkou, s navýšením sečí pro místní části bude vhodné i zvážení počtu sečí v ostatních
lokalitách města, což bude mít vliv i na rozpočet, …
Vývoz kontejnerů, biopopelnic
 pokud nebude vývoz zajištěn dle časového harmonogramu, oznámit oKS, který zajistí
nápravu
Požadavek OV: při příštím zpracování, tisku informačních materiálů MHD, zahrnout informace o
linkových spojích do místních částí.
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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 po novém roce
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
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
6. úklid zastávky u silnice I/19
 zajistí oKS
7. žádost o zaměření Hraniční cesty
8. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 prověřit majetkoprávní vztahy: ve vlastnictví města
9.

úklid okolo kontejneru
 v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz

10. vývoz kontejnerů
 pokud nebude vývoz zajištěn – nahlásit oKS, zajistí nápravu
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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
 OV bude průběžně informován, seznámen s projektovou dokumentací

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.
Veselíčko
1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD
 rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč
 předpoklad dokončení: 31.05.2018
 požadavek na výměnu vchodových dveří
Soupis prací provedených do 05.01.2018 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 pro nový podhled sociálního zařízení
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)
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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

6. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 pokud toto nebude nezbytné, nebude rozšířen na týdenní. 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.
7. pařezy (2x bříza, 1x javor, na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR,
předpoklad realizaci během období vegetačního klidu
8. 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
Stržanov
1. Revitalizace obce:
 stavba předána: fi 3D zahrady + EKO GREEN technický dozor pan Radek Studený,
kácení dle počasí
 uskladnění dřeva ha hřišti, bude použito na herní prvky
 kontrolní dny za účasti OV (p.Strašilová)
- probíhá stále kácení – změny konzultovány na KD, budou zapracovány do
projektové dokumentace a na dalších KD předloženy projektantkou
úprava struhy naproti hřiště: oKS provede místní šetření, situaci budeme sledovat,
struhu udržovat, (není součástí projektu) u č.p.59 – parcela č. 31: požadavek OV na
pokácení zeleně v nepřehledné zatáčce
- v rámci revitalizace bylo provedeno kácení zeleně po oplocení, dále se jedná o zeleň
na soukromém pozemku
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
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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.
5. V roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let)
 31.10.2017 – zaslán výsledek, dán na vědomí OV, v případě zájmu možná osobní
návštěva a poskytnutí informací, není možné přeposlat, tisknout
 zaslán dopis paní Ing. Tesařová (ředitelka ŘSD), žádost o informaci
- ŘSD projednal výsledky měření se zástupci Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina, na základě výsledku zadává studii proveditelnosti protihlukových stěn u
domů, jejichž vlastníci s výstavbou předběžně souhlasili (předpoklad zpracování
červen 2018)
- vlastníci, kteří si přejí výměnu oken budou ŘSD informováni o podmínkách a podle
jejich rozhodnutí ŘSD zajistí výměnu, předpoklad 2018
6. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru,
výměna značek
 momentálně na skladě KČT nemá k dispozici mapy, bude je však objednávat a budou
k převzetí na jaře 2018. Dodávají je již v rámech, na všech místech stejně. Přesné
umístění budeme konzultovat s odborem rozvoje a územního plánování, abychom
nezasáhli do revitalizace zeleně
7. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 odsouhlasen typ vývěsky s OV
 zaslána žádost o souhlas na COOP
8. el. zvonění ke kapličce
 zadána poptávka, realizace do konce května
9. návrh na snížení rychlosti v obci:
 s ohledem na stavební a technický stav komunikace, a přihlédneme-li ještě k tomu, že
tuto komunikaci využívají téměř výlučně řidiči místně znalí, se jeví snižování rychlosti
jakýmkoli dopravním značením jako nadbytečné. Navíc pravděpodobnost, že by
policejní orgány dohlížely na dodržování případné dopravní značky omezující
maximální rychlost, se prakticky přibližuje nule
10. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 vykáceno, plánována nová výsadba: Habrový plot, bude prováděna údržba živého plotu
tak, aby nebránil rozhledům
 šetření, prověření možnosti dopravního značení na místě: oD
11. informativní radar
 prověřit možnosti, napojení na VO, náklady
12. 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.

další schůzka:

05.03.2018

15:00 v kanceláři pana místostarosty

Zapsala:

Radka Remarová
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