Reakce Mgr. Zdeňka Navrátila (Žďár – Živé město) na průběžné hodnocení
Rekonstrukce Žďáru ke dni 20. 2. 2016
REST 1 STRATEGIE A VIZE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 54%
Na nové strategii se pracuje, je zhruba v polovině procesu. Je znát snaha, aby byla přijatá
nejen příznivci současné koalice, ale všech - například tím, že řídící skupina je sestavena ze
zástupců všech stran v zastupitelstvu. Slabší stránkou je doposud zapojení veřejnosti.
Nová Strategie rozvoje města je jednou z priorit stávající rady města i sdružení Žďár – živé
město a její zpracování bude dobíhat do června 2016.
Nová Strategie města zapojuje do svého projednávání veřejnost způsobem, který nemá
v novodobé historii města obdoby. Primární oslovení proběhlo formou dotazníkových šetření
(zúčastnilo se 607 občanů), dále zde byla možnost zapojit se prostřednictvím emailu,
připomínek přes webové rozhraní www.strategie.zdarns.cz a také v rámci širokých pracovních
skupin, zde především z hlediska odborné veřejnosti.
Proběhla a v budoucnu ještě proběhne celá řada setkání k této oblasti anketa ke sloganu
města. Do zpracování Strategie byly zahrnuty i další podklady, při kterých byly využity rovněž
další formy participace občanů v minulosti (komunitní plán, strategie vzdělávání).
Přímé zapojování veřejnosti je v případě zpracování Strategie rozvoje města následující:
Leden 2015 – Strategie rozvoje města- setkání s občany
Září 2015 - Strategie rozvoje města- setkání s občany
Listopad 2015 – Kulaté stoly nad čtyřmi hlavními tématy Strategie rozvoje města
Únor 2016 – Strategie rozvoje města- setkání s občany – Kde jsme? Připomínkování analytické
části Strategie rozvoje města
Chystá se:
Březen 2016 Strategie rozvoje města- setkání s občany – Kam míříme? Připomínkování
návrhové části a akčního plánu Strategie rozvoje města
Červen 2016 Strategie rozvoje města- setkání s občany – Jak strategii naplnit? Představení a
připomínkování nejvýznamnějších záměrů ze Strategie rozvoje města
Anketa (zpravodaj, FB, Internet) – nový slogan města
Do budoucna se předpokládá realizace tzv. Otevřené strategie města – občané se budou moci
k základním otázkám, které byly šetřeny v rámci nové strategie vyjadřovat průběžně, a to
prostřednictvím webového rozhraní. Strategie by měl být živý dokument, který bude průběžně
aktualizován, rozšiřován o nové podklady, výzkumy a analýzy.

REST 2 STAROSTA NA PLNÝ ÚVAZEK 95%
Již v koaliční smlouvě bylo zakotveno dodržování velké části z tohoto restu a doposud je i
naplňován. Věříme, že se podaří dotáhnout i zveřejnění týdenního plánu starosty.
Ztráta soukromí vyplývající z pozice starosty je i bez toho dostatečná ;-)
REST 3 KOMISE, VÝBORY A RADY Z ODBORNÍKŮ 15% Komise jsou sestavovány obdobně jako
dříve - tedy na základě politické nominace bez deklarace odbornosti. Signatáři se hájí, že tento

ústupek udělali s tím, že umožnili komisím vznik pracovních skupin, které se zřizují z pro
danou věc potřebných odborníků (kteří ale nejsou na rozdíl od členů komisí finančně
odměňováni). Audiozáznamy zveřejňuje pouze komise rozvoje a životního prostředí, jinak je
vše na internetu zveřejňováno v obdobném rozsahu jako dříve. I když to není nikde
deklarováno, komise přispívají do Žďárského zpravodaje. Zatím stále chybí v jednacím řádu
rady povinnost vyjádřit se k případnému nesouhlasu s odborným stanoviskem komise.
V této oblasti nelze výše uvedené tvrzení ze strany signatářů RŽ za ŽZM přijmout.
Komise a výbory jako poradní orgán RM či ZM jsou v našem městě „zvykově“ sestavovány tak,
aby každá strana či hnutí mělo možnost do těchto orgánů delegovat nikoliv své politické
zástupce, ale odborníky k dané problematice. Tímto je zajištěno paritní zastoupení jednotlivých
subjektů dle výsledků voleb v těchto orgánech a tím i demokratické postupy. Dodržování
těchto principů zajišťuje také to, že v poradních orgánech se může lépe tvořit shoda nad
jednotlivými řešeními napříč všemi subjekty zastoupenými v Zastupitelstvu města.
Signatáři ŽŽM iniciovali v tomto smyslu dopis všem klubům zastoupeným v Zastupitelstvu
města, aby do komisí a výborů delegovali především na základě odborných nikoliv
„politických“ kompetencí.
Prostřednictvím signatářů ŽŽM byl předložen nový jednací řád komisí RM, který dále počítá
s možností zřízení pracovních skupin (část komisí je využívá), které mohou být sestaveny čistě
na odborné bázi. Komise mají možnost na svoji činnost čerpat prostředky (např. na přizvání
odborníků, a to včetně odborníků do pracovních skupin).
Z hlediska zveřejňování audiozáznamů komise byl připraven výše uvedený jednací řád. Ten byl
předložen předsedům komisí RM a v tomto bodě nebyl většinou předsedů schválen. Na popud
signatářů RŽ ze ŽŽM byl následně na jednání RM jednací řád upřesněn tak, aby za splnění
určitých podmínek, bylo možno audiozáznam zveřejňovat.
Obecně k hodnocení je třeba připomenou, že závazkem z Rekonstrukce Žďáru je, že signatáři
se zavazují: „Podpořím a předložím návrh zavedení pravidel…“, což bylo objektivně učiněno.
Signatáři za ŽŽM delegovali do výborů a komisí odborníky tak, jak se zavázali.
REST 4 ÚZEMNÍ PLÁN: KONCEPČNĚ A SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI 5%
Pokračuje se ve změně územního plánu dle starého procesu, protože je dle signatářů v příliš
pokročilé fázi. Dělá se tedy například bez generelu dopravy (jehož absenci zmiňovala při
veřejném projednávání i firma, která plán pro Žďár zpracovávala), zeleně, řešení sociální
struktury města či fondu bydlení. Neřeší se po jednotlivých částech města, nevyužívají se
inovativní technologie.
Koncepční přístup k Územnímu plánu je jednou z priorit stávající rady města i sdružení Žďár –
živé město.
Faktem je, že signatáři ŽZM vstoupili do procesu přípravy územního plánu cca. po realizaci
prvních 2/3 celého procesu. S tím, že základ pro každý dobrý územní plán je samozřejmě
příprava zadání. Ta však proběhla již v letech 2011 – 2012 a nebylo možno již do ní vstoupit.
Zapojení veřejnosti proběhlo standardně dle zákona s kvalitním informováním veřejnosti o
vývoji procesu. V rámci procesu územního plánování byly poctivě vypořádány veškeré námitky

a připomínky občanů, proběhlo veřejné projednávání nového územního plánu za účasti občanů
města.
Odborné kolegium starosty (2 místní architekti + dopravní inženýr) se rovněž vyjádřilo
k nejčastějším a nejzásadnějším připomínkám a námitkám občanů tak, aby měl pověřený
zastupitel k dispozici odborné stanovisko.
Po konzultacích s organizací Frank Bold, která se územnímu plánování dlouhodobě věnuje, s
odborným kolegiem starosty, po konzultacích se zpracovatelem územního plánu (Ateliér Urbi,
s.r.o), po konzultacích s Městským architektem a po zvážení investičních priorit města
především v oblasti bydlení, zaměstnanosti a oblasti sociální bylo zvoleno řešení: Dokončit
projednávání a zpracování stávajícího územního plánu. Schválit jej a soustředit se na přípravu
kvalitního zadání pro 1. změnu tohoto územního plánu, která bude vycházet z priorit souběžně
zpracovávané Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou. Podkladem pro zpracování plánu je
koncepce dopravního řešení (výkres 3)
Paralelně s tímto procesem běží řada dalších aktivit v oblasti dopravy (dopravní řešení Žďár 6
Přednádraží, MHD)a koncepčního řešení správy městského majetku (pasportizace zeleně, VO,
apod.). Město zahájilo kroky k přípravě zpracování strategie pro rozvoj konceptu „Smart city
ZR“.

REST 5 ÚTVAR ARCHITEKTA MĚSTA 40%
Architekt je již vybraný a pro město pracuje, ale ještě není ustanovená odborná skupina a jeho
pravomoce nejsou nikde zakotveny včetně práva veta. Na jeho podnět se již uzavřela smlouva
s Fakultou architektury VUT díky které mají studenti zpracovávat studenti pod vedením
zkušených odborníků dílčí studie pro Žďár.
Zavedení architekta města bylo jednou z priorit stávající rady města i sdružení Žďár – živé
město.
Tento rest je jedním z těch, jejichž některé podbody neodpovídají realitě či legislativě, která
v oblasti využívání architektů v samosprávě funguje. To se týká přede vším „veta“ či
odborného útvaru, který je vlastní městům nad 100 tisíc obyvatel. Městský architekt má tu roli,
kterou mu umožňuje současná legislativa, veto mezi tyto věci nepatří.
V průběhu roku 2015 se signatáři RŽ zúčastnili celé řady seminářů a osobních setkání
s městskými architekty a zastupiteli z podobně velkých měst (Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto,
Česká Třebová, Semily, atd). Následně byla na půdě pracovní skupiny „Koncepce
architektonického dohledu“ navrženo řešení, které odpovídá velikosti našeho města a zvolené
inspiraci z podobně velkých měst, které bylo následně přijato RM.
Zastupitelům města, poté co byla vytvořena pozice Městského architekta, byly ne semináři
předloženy návrhy na vznik odborné skupiny, která by byla Městskému architektovi k dispozici
v oblasti dopravy, krajiny či energetiky. Zastupitelé v tuto chvíli preferují vznik interního týmu
tvořeného z interních zaměstnanců města, městských společností, případně s využitím
externích odborníků. Složení této skupiny bude konzultováno s městským architektem.
V současné době je priorita kladena především na nastavení systému konzultace pro
soukromé stavebníky. Vedle toho se intenzivně rozbíhá příprava dílčích a koncepčních řešení
pro veřejný prostor.
V otázce spolupráce s univerzitami navázal Město Žďár spolupráci s fakultou dopravní
Univerzity Pardubice, s fakultou zahradnickou a krajinářskou Mendelovy Univerzity, kde již
probíhá intenzivní spolupráce. Nově přibyla zmiňovaná spolupráce s FA VUT.

REST 6 KONCEPCE ŠIRŠÍHO CENTRA MĚSTA 15% Tento rest dostal ke zpracování architekt města.
Zde zcela chybí odůvodnění pro hodnocení.
Koncepce Nová Strategie rozvoje města je jednou z priorit stávající rady města i sdružení Žďár
– živé město a její zpracování bude dobíhat do června 2016.
Nositelem koncepce širšího centra města je Odbor rozvoje a územního plánování. Městský
architekt je zde garantem odborného urbanistického a architektonického pohledu na věc.
Město disponuje studií Etapizace revitalizace širšího centra města, která stanovuje rozsah a,
členění a etapizaci pro postupnou revitalizaci městského centra. V rámci této studie je pro rok
2016 realizována etapa navazujících prostor Náměstí republiky tak, aby došlo k propojení
hlavního a Havlíčkova náměstí. V tomto roce bude dokončena rovněž Reavtalizace parku „ U
Ivana“.
Paralelně s tímto procesem běží příprava architektonické soutěže pro Nádražní ulici: její
rekonstrukce se v centru města předpokládá v horizontu 2017 – 2020. Řada dalších drobných
aktivit zlepšila fungování a užitek z některých veřejných prostor v širším centru měst.
REST 7 ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTA 5% Tento rest dostal ke zpracování architekt města.
Zelená páteř města je jednou z priorit stávající rady města i sdružení Žďár – živé město a
zpracování její koncepce bbylo zahájeno prvními kroky v roce 2015. Nositelem koncepce
širšího centra města je samozřejmě Odbor rozvoje a územního plánování. Městský architekt je
zde garantem odborného urbanistického a architektonického pohledu na věc.
V roce 2015 bylo neúspěšně žádáno o podporu z programu Nadace Proměny, v roce 2017 se
předpokládá přípravu žádosti do nové výzvy.
V průběhu roku 2015 proběhla dvě setkání všech zainteresovaných institucí a společná
procházka podél řeky v centrální části města - Povodí Vltavy, Správa CHKO, Odbory MěÚ,
Městský architekt, Muzea a PS Městská zeleň.
Zde byly stanoveny mantinely, ve kterých se může město z hlediska ocrany zájmu jednotlivých
institucí pohybovat. Na základě těchto jednání vbyl zpracováno zadání pro studenty fakulty
zahradnické a krajinářské Mendelovy Univerzit. Koncepty by měly být k dispozici v květnu 2016
a budou představeny veřejnosti. Pro finální návrh řešení celého území se předpokládá
realizace některé z forem architektonické soutěže.
Paralelně s tímto byly zahájeny kroky k přípravě budoucího projektu Revitalizace zeleněv okolí
řeky Sázavy s možností podpory z OP ŽP.
REST 8 SKUTEČNĚ INFORMAČNÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA 25%
Město sice spustilo nové stránky, ale inovovalo pouze grafiku a systém. Struktura a obsah
zůstal nezměněný. Díky zásadám transparentnosti však došlo k zásadnímu posunu ve
zveřejňování podkladů do zastupitelstva i rady (i když v případě rady až po projednání).
Bohužel zásady transparentnosti nejsou doposud úředníky důsledně naplňovány. "Dotazy a
náměty" zatím nebyly inovovány. V zápisech rady chybí jmenovité hlasování. Není určená
osoba, která má zajišťovat maximální informační otevřenost. Zatím nelze diskutovat dopředu k
bodům, které má projednat zastupitelstvo.

Ano, město inovovalo „pouze“ grafiku a systém. Struktura zůstala z velké části stejná, aby se
v ní občan nadále dobře orientoval. Obsah je z velké většiny daný ze zákona. V samosprávné
části se však postupně rozšiřuje. Přes jedno kliknutí (ikona Město pod lupou) získá občan
veškeré informace o tom, jak město hospodaří, jak jeho orgány rozhodují, jaké jsou vypsané
veřejné zakázky a spousta dalších informací, kterými může občan kroky města kontrolovat.
Připravuje se další prvostránkový odkaz Aktivně pro Žďár, který nabídne na jednom místě
všechny formy aktuálně možné participace občanů na správě svého města.
Město zřídilo a rozšiřuje své profily na sociálních sítích, rozšiřuje nabídku mobilní aplikace
Žďár nad Sázavou, spustilo aplikaci mhdzdar.kdyprijede.cz, kde je možno přímo na zastávce
prostřednictvím QR kódů sledovat on-line jízdu autobusů MHD, umístilo po městě 3 LCD
obrazovky o odjezdech MHD či spustilo veřejnou wi-fi síť na náměstí.
Město rozvíjí informační zdroje i pro seniory a neuživatele internetu, a to především
prostřednictvím Žďárského zpravodaje.
REST 9 ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ZLEPŠOVÁNÍ MĚSTA 73%
Zavedlo se používání aplikace Lepší místo. Probíhají veřejná projednávání. Město zařadilo
grantový program "Mladí kraji," který umožňuje zapojení se do péče o město mladým lidem.
Celkově snaha o zapojení veřejnosti je, i když je zřejmé že jednotlivé věci zatím nefungují
ideálně a je ještě co zlepšovat - zejména v oblasti efektivní propagace nových služeb/zapojení
veřejnosti.
Vedle „dotazovny“ bylo doplněna on-line komunikace s občany o aplikaci Lepší místo, kde je
možno vkládat fotografie. Tato si zatím nenašla svou masovou popularitu a trpí často chybami
při software. Ke kontaktování či reakci na „městská“ témata je možno využít rovněž FB profilu.
Od roku 2016 odstartoval projekt Aktivně pro Žďár, který nabídne na jednom místě všechny
formy aktuálně možné participace občanů na správě svého města. Pro rok 2017 se připravuje
rozjezd tzv. participativního rozpočtu, tzn. přímý vliv občanů na určitou část z investic města.
Od roku 2016 byl připraven nový koncept setkání s občany „na téma“. Setkání budou probíhat
mimo úřad a s doprovodnými aktivitami, které by měly více lákat k účasti.

REST 10 SMLOUVY A ÚČETNICTVÍ MĚSTA NA INTERNETU 46%
Smlouvy začalo město zveřejňovat ještě před volbami krátce po zveřejnění Rekonstrukce
Žďáru. Díky nově přijatým zásadám transparentnosti jde vedení ještě dál za požadavky tohoto
restu. Pro klikací rozpočet se již nasazuje stejný systém jako používá zmiňované Nové Město
na Moravě a po zveřejnění bude tento REST téměř hotov. Zásady transparentnosti se netýkají
SATT, a.s., který bude muset ale začít zveřejňovat smlouvy podle přijatého zákona.
Tento bod je ve všech svých podbodech, kromě posledního, již v současnosti naplněn.
V posledním podbodu od začátku roku 2016 funguje zveřejňování smluv PO na portálu VS.
Dále se od začátku roku 2016 rozběhl na všech příspěvkových organizacích města projekt
Elektronizace finančního řízení PO, který do budoucna umožní rozšířit již zavedený „klikací“
rozpočet rovněž na příspěvkové organizace města. Na tento projekt získalo město podporu ze
SF EU. SATT, a.s. začne zveřejňovat smlouvy dle přijatého zákona od 1.6.2016.

Závěrem obecně:
Program Rekonstrukce Žďáru je dobrý plán pro město Žďár nad Sázavou. Ovšem stejně jako
každý plán má tu vlastnost, že pohled na něj se v průběhu realizace mění a nutně přizpůsobuje
novým znalostem či vlivům vnějšího prostředí Plán je také produkt období, kdy vznikal,
omezený těmi znalostmi i zkušenostmi, které jsou v tu dobu dostupné. Ve světle nových
znalostí a zkušeností se pak některé detaily tohoto plánu mohou jevit jako neodpovídající
realitě či nekorespondující se zákonnými možnostmi.
Zodpovědnost signatářů RŽ z řad zvolených zastupitelů hnutí Žďár - Živé město není v prvé
řadě směřována k programu Rekonstrukce Žďáru, ani k volebnímu programu svého hnutí, ale
především k 22 tisícům občanů tohoto města. Ti jsou v prvním plánu a v prvé řadě je třeba hájit
jejich zájmy. Přesto si myslíme, že Rekonstrukce Žďáru je to dobrý plán, dobrý výchozí
materiál pro vedení poctivé, ideologiemi nezatížené diskuse o krocích, které by měly zajistit
dlouhodobý, udržitelný a smysluplný rozvoj našeho města.

