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Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 6/2015 konaného dne 1. 10. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, 
PaedDr. David Holman, Mgr. Žaneta Jarůšková, Ing. Miloš Kotek, Petr Krejčí, Ing. Miluše Macková, 
Alena Matějíčková, Ing. Petr Ondrášek, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Jan Vlček, Vladislav 
Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:05 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. ZM je usnášeníschopné. 
Později se dostavil RNDr. I. Poledňák a Ing. M. Kotek. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
 

1 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - novostavba, 
realizace 

2 Žádost o pořízení změny ÚP 

3 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

4 Rozpočtové opatření 

5 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

5/1 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

6 Různé 

 
 
 

6. Zvolení návrhové komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1102/2015 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Petra Krejčího a Ing. 

Rostislava Hanáka. 
Hlasováno: 
Pro: 15, nepřítomni 2. 
 
 
 

7. Volba ověřovatelů zápisu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 1103/2015 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jiřího Brabce 

a Jana Hermana. 
Hlasováno: 
PRO: 15, nepřítomni 2. 
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Na jednání se dostavil RNDr. I. Poledňák - počet přítomných zastupitelů 16. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – doporučuje, aby nebyl materiál č. 5 + 5/1 zařazen na dnešní jednání zastupitelstva. 
Materiál byl zaslán včera a vzhledem k tomu, že se jedná o složitou věc, potom by měl být čas na jeho 
prostudování a měl by tedy být projednáván až na zasedání dne 20. 10. 2015. 
Navrhuje tedy hlasovat o dodatečně předložených materiálech a to materiálu č. 4, 5 a 5/1. 
 
Nyní navrhuje hlasovat o zařazení materiálu č. 4 do programu jednání: 
Hlasováno: 
Pro: 16, nepřítomen 1. 
 
 
Na jednání se dostavil Ing. M. Kotek – počet přítomných zastupitelů 17. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o zařazení materiálu č. 5 a 5/1 do programu jednání: 
Hlasováno: 
Pro: 5, proti 12. 
D. Sukalovský – materiál bude zařazen až na jednání dne 20. 10. 2015. 
M. Kotek – to už bude jistě pozdě. 
D. Sukalovský – do té doby stejně nezahájíme změnu Územního plánu Kuřim. Stačí, když budeme mít 
tento materiál k projednání dne 20. 10. 2015. 
 
 
Program: 
 
1 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - novostavba, realizace 

2 Žádost o pořízení změny ÚP 

3 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 

4 Rozpočtové opatření č. 15 

5 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

5/1 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 

6 Zvolení návrhové komise 

7 Volba ověřovatelů zápisu 

8 Schválení programu jednání 

9 Různé 

 
Přijaté usnesení: 1104/2015 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 
Hlasováno: 
Pro: 17. 
 
 
 

1. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit 
- novostavba, realizace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Schválený rozpočet: 44.166.000 Kč 
ORG:   1303 000 000 Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova 
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Informace o aktuálním stavu: 
Dle Registračního listu: 
Akce: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba 

Příslib dotace: 30,916 mil. Kč vč. DPH (70% z celkových předpokládaných nákladů akce), 
s termínem ukončení do 31. 10. 2016. 
Čerpání dotace pro r. 2015 15,059 mil. Kč vč. DPH 
Čerpání dotace pro r. 2016 15,857 mil. Kč vč. DPH 
Pozn.: v tuto chvíli je na MF podaná žádost o převedení schválených finančních prostředků pro 
r. 2015 do roku 2016 a prodloužení termínu realizace akce do konce r. 2016. 
 
Akce je rozdělena na etapy: 

- 1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace; 
- 2. etapa - novostavba 

Z důvodu rozdělení veřejné zakázky jsou obě VŘ soutěžena v přísnějším režimu - podlimitní veřejná 
zakázka zadávaná v otevřeném řízení. 
 

- 13. 7. 2015 zahájení VŘ I. Etapa: bourací práce a rekonstrukce kanalizace 

-   2. 9. 2015 uzavření SoD I. Etapa - zhotovitel TREPART s.r.o. 

-   7. 9. 2015 předáno staveniště 

-   5. 10. 2015 předpokládaný termín zahájení VŘ - II. Etapa - novostavba 

 
Financování: 
Předpokládané celkové náklady  (žádost o dotaci, schvál. ORG)  44.166.000 Kč vč. DPH  
Současný stav po zpracování PD: 
Inženýrská činnost      1.880.000,00 Kč 
Vybavení interiéru      1.875.500,00 Kč 
I. etapa - cena ze SoD      2.647.581,30 Kč 
II. etapa - rozpočtová cena z PD  46.155.411,00 Kč 
Celkem náklady    52.528.492,00 Kč (zaokrouhleno 52,6 mil. Kč) 
Chybí v rozpočtu    - 8.392.492,00 Kč (RO 8,434 mil. Kč) 
 
OI doporučuje zastupitelstvu schválení investiční akce s názvem Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba v celkové výši 52,600 mil Kč. 
Rozpočtové opatření bude na částku 8,434 mil. Kč. 
 
Příloha - projektová dokumentace, rozpočet bude zaslán přes úschovnu: 
http://www.uschovna.cz/zasilka/GE66UAXAFA6Z8FCJ-5UB/ 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17:15 h. D. Sukalovský. 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – ptá se na částku 2. etapy. V komisi výstavby toto bylo projednáváno, ale v návrhu nebyla 
zahrnuta částka 2 mil. Kč na rekuperaci. Komise toto doporučila a tak se ptá, jestli je tato částka 
zahrnuta? 
D. Holman – částka tam není zahrnuta. Rada města toto nedoporučila. Bude kladen větší důraz na 
větrání a pravidelnou výměnu vzduchu. Rekuperační jednotky jsou navíc většinou zdrojem škodlivin, 
protože často nedochází k jejich pravidelné údržbě a servisu. 
 
 
Na jednání se vrátil v 17:17 h. D. Sukalovský. 
 
 
D. Holman – teoretický přínos rekuperace v úspoře je relativní, tzn. úspora není taková, když se 
pravidelně větrá. A nám jde o to větrání. 
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V. Zejda – nepředpokládá se, že v budoucnu tam tato technologie nebude realizována? Bude 
stavebně nachystáno? 
S. Bartoš – stavební připravenost bude taková, jaká je v projektu. Jsou to individuální jednotky do 
každé třídy a bude pro ně připraven přívod elektrické energie. Otázkou je, jestli v tuto chvíli udělat 
i vývod přes obvodové zdivo. 
M. Kotek – přístavba má jinou výšku podlaží, než je původní podlaha. Je to jednodušší varianta? 
D. Holman – ano, je to podstatně levnější. 
J. Herman – ptá se na převedení dotace do r. 2016. Ptá se, zda je předjednáno a je reálné, že může 
být dotace převedena do r. 2016? 
D. Holman – jednáno o tomto bylo. 
S. Bartoš – jsme na tom lépe, než jsme byli na začátku, protože je více škol, které toto požadují. 
 
Přijaté usnesení: 1105/2015 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 

vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ v celkové výši 52,6 mil. Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno: 
Pro:17. 
 
 
 

2. Žádost o pořízení změny ÚP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Dne 25. 9. 2015 byla na MěÚ Kuřim doručena žádost o pořízení změny ÚP Kuřim. Žadatelem 
(navrhovatelem) změny je společnost E. G. Majetková, a.s., která je vlastníkem pozemků v lokalitě 
Ohlus: p. č. 3523/1, 3523/2, 3523/3,3523/4, 3523/5, 3523/6, 3523/7 a 3524, vše k. ú. Kuřim. Žádost 
o pořízení změny obsahuje žádost o projednání změny ÚP Kuřim, která umožní napojení rozvojového 
území ploch výroby a skladování v lokalitě Ohlus na silnici I/43. Jako důvod pro pořízení této změny 
žadatel uvádí zlepšení obslužnosti tohoto rozvojového území osobní i nákladní dopravou a eliminaci 
dopravní zátěže na místní komunikace v Kuřimi. 
Žadatel je připraven podílet se na úhradě nákladů za dokumentaci na pořízení této změny. 
Pořizovatel přezkoumal úplnost návrhu na změnu ÚP a v souladu s § 46 odst. (3) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) předkládá podnět k projednání 
v Zastupitelstvu města Kuřimi. 
 
V platném ÚP Kuřim, textové části Odůvodnění je uvedeno: "dopravní napojení této plochy je 
navrženo ze silnice II/385 (po mostě přes železniční trať), případně také po stávající místní 
komunikaci Pod Vinohrady kolem střelnice, pokud by byla rekonstruována na potřebný profil. Toto 
napojení by ale mělo sloužit zejména pro osobní a cyklistickou dopravu a nikoliv pro obsluhu této 
průmyslové zóny nákladní dopravou." 
 
Součástí dokumentace změny ÚP bude dle požadavku stavebního zákona aktualizace zastavěného 
území a právní stav po vydané změně. 
 
Přílohy: A - žádost o změnu ÚP E. G. Majetková 
 
Diskuse: 
M. Kotek – s mostem přes železnici se nadále počítá? 
D. Sukalovský – s tím se počítá i nadále jako s hlavní příjezdovou trasou. Ohledně napojení lokality na 
I/43 jednalo by se zřejmě pouze o napojení do pravého pruhu ve směru na Brno. Tzn. z Ohlusu se 
odbočí pouze na Brno a na Ohlus by se dalo odbočit pouze ze Svitav. Nepočítá se s plnohodnotnou 
křižovatkou. 
 
Přijaté usnesení: 1106/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP, týkající se řešení 

dopravního napojení lokality Ohlus (rozvojové plochy E 099 pro výrobu 
a skladování), která umožní dopravní napojení této lokality na silnici I/43. 
Podmínkou pořízení změny je úhrada poměrné části nákladů na pořízení 
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dokumentace změny. Změna bude projednána jako dílčí lokalita změny č. 1 ÚP 
Kuřim. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele, určeného pro 
spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny. 

Hlasováno: 
Pro: 17. 
 
 
 

3. Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předložena žádost o pořízení změny ÚP Kuřim, která byla doručena na 
MěÚ Kuřim dne 8. 6. 2015. Podnět k pořízení změny podává Slévárna Kuřim, a.s. Blanenská 157/93, 
Kuřim v zastoupení společností KNESL+ KYNČL, s.r.o. na základě plné moci udělené dne 5. 6. 2015. 
Podnět k pořízení změny ÚP Kuřim se týká plochy v platném ÚP Kuřim ozn. indexem B 009, p. č. 
1369, k. ú. Kuřim, která je dle platného ÚP Kuřim součástí plochy dopravní infrastruktury, vymezené 
pro těleso bývalé vlečky a je v majetku společnosti Slévárna Kuřim, a.s. 
 
Žadatel v příloze své žádosti vyznačil část pozemku p. č. 1369 k. ú. Kuřim, pro kterou podává podnět 
ke změně funkčního využití plochy z plochy dopravní infrastruktury na plochu smíšenou obytnou. 
Vlastník pozemku má záměr na uvedené ploše vybudovat soubor bytových a rodinných domů. 
Pořizovatel vyzval žadatele k doplnění žádosti, týkající se požadavku stavebního zákona uvedeného 
v §46 odst. (1) stavebního zákona písm. e) o návrhu úhrady nákladů na pořízení změny. Žadatel je dle 
písemného sdělení připraven uhradit náklady spojené s pořízením dokumentace změny. Pořizovatel 
přezkoumal úplnost návrhu na změnu ÚP a v souladu s § 46 odst. (3) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) předkládá k projednání 
v Zastupitelstvu města Kuřimi. 
 
Vyjádření města Kuřimi k navrhované změně ÚP: 
V souvislosti s navrhovanou změnou funkčního využití ploch bývalé vlečky, vedení města navrhuje 
zbývající části plochy dopravy směrem k železniční trati nově vymezit jako plochy veřejné zeleně 
a zbývající část plochy na úrovni sportovního areálu jako plochy sportovního vybavení. 
Město Kuřim navrhuje úhradu změn Generelu odvodnění města Kuřimi souvisejících s předmětnou 
změnou ÚP žadatelem o změnu. 
 
V případě schválení podnětu k pořízení změny bude uvedená změna projednána jako jedna z lokalit 
Změny č. 1 ÚP Kuřim. 
Součástí dokumentace změny č. 1 bude dle požadavku stavebního zákona aktualizace zastavěného 
území a právní stav po vydané změně. 
 
Přílohy: 7 1 C - plná moc 

7 1 A - žádost o změnu ÚP 
7 1 B - vlečka žádost o změnu ÚP 

 
Diskuse: 
Ing. Hovorka – objasňuje využití dopravní vlečky. Investicí do nových tavících pecí přestali vlečku 
úplně využívat. Několik let platili firmě, která byla zprostředkovatelem železniční dopravy a prováděla 
údržbu vlečky za cca 60 tisíc Kč měsíčně. Původně si myslel, že v budoucnu vlečku využijí, ale 
nenašli smysluplnější využití. Poté požádali Drážní úřad v Olomouci a po dlouhých jednáních dne 
15. 8. 2014 vlečku zrušili. Nyní už zde koleje nejsou a je odpojena od železniční tratě Havlíčkův Brod-
Tišnov. Obrátili se na společnost Knesl a Kynčl a požádali o návrh řešení této lokality. Dále provedli 
geometrické zaměření vlečky a zjistili, že je širší, než se myslelo, měří cca 36 m v dolní části a nahoře 
v ul. U stadionu se zužuje. Probíhala další jednání. Lokalita se zdála z pohledu kvality bydlení 
vyhovující. V 06/2015 seznámil vedení města se záměrem. Byl jimi upozorněn na problematiku 
s kanalizací a odvodem odpadních vod. Předložili studii, která nemůže být rozpracovaná do detailu, 
aby mohli říct, jak to v konečné podobě bude vypadat. Společnost Slévárna se bude podílet na 
nákladech, ale v žádném případě se nemůže podílet tak, aby zaplatila 20-30 mil. Kč. Potvrdili, že 
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lokalita ul. Sv. Čecha není pro bytovou výstavbu jednoduchá, ale domluva by mohla být taková, že 
může být převedena na město, jako rekreační plocha. 
D. Holman – nežádal o úhradu 20 mil. Kč, ale podíl pro město bude důležitý, i když vstup do lokality je 
„poslední kapka do již přetékajícího poháru“. 
J. Brabec – minule byl tento materiál dlouze projednáván a nyní je další diskuse zbytečná. 
M. Kotek – chápe situaci společnosti Slévárna i to, že vlečka bylo pro společnost přítěž. Ale je 
přesvědčen, že má tato význam pro průmyslovou zónu a pokud ji zrušíme, nebude za ni náhrady. 
Domnívá se, že pro město by bylo výhodnější řešit odkup vlečky a ponechat si dopravní koridor, který 
nemá alternativu. 
I. Peřina – upřesňuje, že pokud se na vlečce přepravilo měsíčně 40 vagonu, potom se to ekonomicky 
nevyplácelo. Je potřeba minimálně 60-80 vagónu denně. 
J. Herman – minule byl proti, protože je to přirozený pás mezi bytovou zástavbou a oddychovou 
plochou. Souhlasí s názorem p. Kotka. Ptá se, zda by společnost Slévárna byla ochotna odprodat 
vlečku městu Kuřim a poté by bylo na samosprávně, co s touto lokalitou bude dál. 
Ing. Hovorka – již v minulosti nabízel možnost odprodeje městu Kuřimi a to konkrétně Ing. Štarhovi. 
Jedná se o cca 41.000 m2. Společnost Slévárna pozemek koupila za 25 mil. Kč, od TOS Kuřim, 
protože ta ji nepotřebovala. Tzn. základní vyvolávací cena při prodeji bude 25 mil. Kč. 
V. Zejda – souhlasí se zahájení změny Územního plánu Kuřim. Doporučuje, aby na tuto lokalitu, lépe 
řečeno na celou vlečku, byla zpracována územní studie, a do studie by nechal zahrnout i Srpek 
a lokalitu s případnou výstavbou jízdárny. 
D. Sukalovský – ptá se arch. Kynčla, zda požadavek na zpracování územní studie lze zahrnout do 
tohoto usnesení? 
arch. Kynčl – může být, ale není to nyní nezbytné. 
D. Holman – souhlasí s územní studií. Ale je nutné zvážit rozsah, jestli by měla odrážet i problematiku 
vodohospodářskou a postihnout celou oblast, která je široká nebo jen vymezit na lokalitu od sídliště 
Na Loučkách po ul. Jungmannova. Obojí je možné, ale čím větší bude rozsah, tím méně 
pravděpodobné by bylo, že to bude dávat smysl. Pan Brabec řekl, že pokud domy postaví, tak tam 
bude přirozená bariéra a R. Hanák, zase nechce stavět a bariéru vidí v současné vlečce. O odkupu 
vlečky snad nebude uvažováno. Město si snad nemusí kupovat hradby. 
R. Hanák – souhlasí s tím, že vlečka je přirozená bariéra. Pokud dovolíme výstavbu, nebude to 
precedent, že další vedení města posune vše dál a zástavba zasáhne dále? 
I. Peřina – chystáme se stavět další budovu základní školy, opravu kulturního domu a chystáme se 
budovat sportovní halu a nemá cenu utrácet peníze za něco, co pro město nemá význam. Je proto 
proti odkupu vlečky. 
M. Kotek – jak je možné, že tak zásadní věc, a to nabídka společnosti Slévárna Kuřim, nebyla 
v minulosti předložena do jednání zastupitelstva? Je spíše pro výkup pozemku, má to pro něj větší 
význam, než sportovní hala. 
D. Sukalovský – nabídka o prodeji vlečky byla probírána, ale protože nikdy nebyla podána oficiální 
nabídka, proto nebyla projednávána v zastupitelstvu. 
I. Poledňák – podporuje změnu Územního plánu Kuřim, ale to se nevylučuje s tím, abychom hledali 
vůli o koupi pozemku. V této chvíli je to strategický pozemek, který by byl pro město zásadní. 
D. Sukalovský – bylo řečeno, že Slévárna má hotovu pouze úvodní studii, ze které není jasná 
ekonomika. Jak se bude zpřesňovat, potom bude více jasné, jestli se zde investovat vyplatí. 
J. Herman – v této chvíli je pod železniční vlečkou tunel, který bude pravděpodobně zasažen stavbou. 
Pokud bude odstraněna vlečka, potom se lokalita otevře a může dojít k zavlečení dopravy do klidové 
zóny. 
D. Sukalovský – bez souhlasu města se toto nemůže stát. Město zde vlastní pozemky. 
J. Vlček – územní plán v lokalitě změnit musíme. Souhlasí s podnětem na změnu a souhlasí se 
zpracováním územní studie. 
V. Zejda – navrhuje doplnit do usnesení požadavek na územní studii. 
D. Holman – nespojoval by to s touto změnou. 
D. Sukalovský – není to součástí oficiálního procesu zpracování územní studie. 
J. Brabec – do usnesení by to nedával, můžeme kdykoliv schválit usnesení o zadání územní studie, to 
nemusí být dnes. 
 
 
Starosta vyhlásil v 18:10 hod. přestávku na 3 minuty z důvodu formulace návrhu usnesení. 



 
 

 

7 

Na jednání není přítomen P. Ondrášek – počet přítomný zastupitelů 16. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – p. Zejda netrvá na tom, aby bylo o návrhu hlasováno dnes, a vše nachystá do dalšího 
zasedání zastupitelstva. 
 
Přijaté usnesení: 1107/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve 

změně funkčního využití plochy dopravní infrastruktury (bývalá vlečka) zčásti na 
plochy smíšené obytné v rozsahu dle žádosti, část na plochy veřejné zeleně a část 
na plochy sportovního vybavení za podmínky úhrady poměrné části nákladů na 
pořízení dokumentace změny žadatelem, včetně úhrady změn Generelu 
odvodnění města Kuřim souvisejících s předmětnou změnou ÚP. ZM schvaluje 
dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro 
spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny. 

Hlasováno: 
Pro: 12, zdrželi se 4, nepřítomen 1. 
 
 
 

4. Rozpočtové opatření č. 15 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přílohy: A - důvodová zpráva OI 
 
Přijaté usnesení: 1108/2015 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2015, dle zápisu. 
Hlasováno: 
Pro: 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

5. Návrh na pořízení změny ÚP – změna možného využití pozemků 
v okolí rybníka Srpek 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Zastupitel města Kuřimi pan Ing. Miloš Kotek předložil dne 30. 9. 2015 materiál do jednání 
Zastupitelstva města Kuřimi dne 1. 10. 2015, týkající se "Návrhu na pořízení změny ÚP - změna 
možného využití pozemků v okolí rybníka Srpek. Důvodová zpráva je přílohou č. A. 
 
 
Vyjádření odboru investičního: 
Stanovit ochranné pásmo vodního díla není v kompetenci změny ÚP 
- ochranné pásmo stanoví opatřením obecné povahy vodoprávní úřad a územní plán je pak následně 
respektuje a zapracuje (např. při nejbližší změně). 
 
Vizte ustanovení Vodního zákona § 58 odst. (3). 
§ 58 (3) Vodní zákon 
 Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany opatřením 
obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat nebo omezit na nich podle povahy 
vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností. Vlastníci pozemků a staveb 
v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim 
uvedeným zákazem nebo omezením vznikne. Nedojde-li mezi vlastníkem pozemků a staveb 
v ochranném pásmu a vlastníkem vodního díla k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud. 
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Vyjádření oboru životního prostředí: 
Problémem by mohlo být striktní nepřipouštění staveb zemědělských a vodařských. Zemědělci mají 
v těchto místech pole, co když budou dělat melioraci apod. a budou potřebovat stavební povolení? 
Pokud město nevzdalo vizi II. Etapy revitalizace Lučního potoka, potom po změně územního plánu 
bychom sotva získali povolení na meandrování koryta kolem tůněk, úpravu cesty kolem potoka 
a posunutí sítí. 
Úplný zákaz všech činností by podle našeho názoru nebyl v zájmu města. 
 
 
Ing. Miloš Kotek předložil dne 1. 10. 2015 aktualizovanou verzi svého materiálu do jednání 
Zastupitelstva města Kuřimi: 
 
Vyjádření Ing. Sikorové k aktualizované verzi: 
Cit.: Chybí jako možná stavba i vodní dílo či stavby související přímo s obděláváním zemědělské půdy 
(meliorace). Naopak plochy "veřejné zeleně", jak nám pan Kynčl vysvětlil na radě, mají tak široký 
pojem dle specifik našeho ÚP, že se tam dá postavit úplně cokoliv. Myslím, že bude lépe vyjmenovat 
taxativně, co je možné v této ploše připustit a tím nepřipustit už nic jiného: cyklostezky, chodníky, 
naučné stezky, mokřady, tůně, úpravy koryta Lučního potoka, retenční nádrže, meliorace, biocentra, 
biokoridory, veřejná hřiště, sady, parky. 
Možná ještě někdo vymyslí něco navíc z hlediska jiných zájmů města, tohle je jen to, co vidím 
z hlediska odboru životního prostředí jako možné využití při zachování přirozené funkce příměstské 
krajiny s rekreačním využitím pro místní obyvatele. 
 
 
Vyjádření Ing. Indrové k aktualizované verzi materiálu: 
Cit.: „K uvedenému návrhu sděluji, že podnět ke změně funkčního využití plochy, případně doplnění 
regulativů nepřípustného využití pro část plochy, blok ozn. samostatným indexem lze řešit změnou 
ÚP. 
V případě, že bude projednán návrh v ZM, doporučuji upravit text usnesení ve smyslu: 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního 

využití plochy (doplnění regulativu nepřípustného využití plochy rekreace v krajině) 
pro část plochy v okolí rybníku Srpek a funkčního využití plochy stávající účelové 
cesty západně od rybníku Srpek, která bude nově vymezená jako plocha 
veřejného prostranství. Změna ÚP bude projednána jako dílčí lokalita Změny č. 1 
ÚP Kuřim. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele, určeného 
pro spolupráci s pořizovatelem.“ 

 
Přílohy: A - návrh na změnu ÚP - ochranné pásmo rybníka Srpek 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP v podobě zapracování regulativu do 

ÚP - zřízení ochranného pásma rybníka Srpek a ochranného pásma cesty 
západně od rybníka Srpek. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno, nebyl projednáván, bude projednáván 20. 10. 2015. 
 
 
 

5.1. Návrh na pořízení změny ÚP – změna možného využití pozemků 
v okolí rybníka Srpek 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. V. Indrová) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního 

využití plochy (doplnění regulativu nepřípustného využití plochy rekreace v krajině) 
pro část plochy v okolí rybníku Srpek a funkčního využití plochy stávající účelové 
cesty západně od rybníku Srpek, která bude nově vymezená jako plocha 
veřejného prostranství. Změna ÚP bude projednána jako dílčí lokalita Změny č. 1 
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ÚP Kuřim. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele, určeného 
pro spolupráci s pořizovatelem.“ 

O tomto návrhu nebylo hlasováno, nebyl projednáván, bude projednáván 20. 10. 2015. 
 
 
 

6. Různé 
 
D. Sukalovský – oprava vozovky spěje do poslední fáze, zítra a další den se bude pokládat poslední 
vrstva asfaltu. Začátkem týdne by se provedlo vodorovné a svislé značení a poběží správní řízení, 
pokud vše proběhne bez komplikací, potom bude komunikace předána do přechodného užívání. 
Předpokladem je, že se komunikace otevře 9. 10. 2015. Dále budou probíhat práce na opravě 
chodníků, veřejného osvětlení apod. a to po dobu 6 týdnů až 2 měsíců. Doprava nebude zastavena, 
ale v určité době a v určitém místě bude průjezd omezen semafory. V této souvislosti, když bude 
zprovozněna ul. Tišnovská, bude uzavřena ul. Luční, kde došlo nerespektováním dopravního značení 
a zajíždění automobilů s nosností vyšší než 3,5 t k narušení opěrné zídky Lučního potoka. Povodí 
Moravy ji tedy opraví a po dobu 3-4 týdnů bude komunikace zcela uzavřena. 
J. Herman – je jasné, že v době dopravní špičky bude ul. Tyršova a ul. Tišnovská ucpána. Řidiči si 
zvykli jezdit po objížďkách a jistě toho využijí, jakmile bude hlavní trasa zacpána. Proto by byl rád, 
kdyby byl do ul. Podhoří omezen vjezd vozidel. Situace je zde opravdu velmi špatná. 
D. Sukalovský – tyto úvahy jsou správné, ale počítá se s úpravami dopravního značení. Navíc se 
zjistilo, že most v ul. U Rybníka vykazuje známky poškození a je zadán statický posudek. Čekáme na 
jeho posouzení. Podle toho se musí upravit i doprava v této lokalitě. 
A. Matějíčková – od hřbitova se jezdí i po poli a to dokonce dvěma pruhy. Bylo by dobré, kdyby se 
průjezd zakázal. 
D. Sukalovský – mělo by dojít k tomu, že v momentě otevření hlavního průjezdu městem bude ul. 
Luční zcela neprůjezdná z důvodu oprav břehu a opěrné zdi Lučního potoka. 
 
 
D. Sukalovský – o víkendu lze navštívit golfový resort Kaskáda, kde se koná nejvýznamnější turnaj 
„SurGal Clinic grand finále Czech PGA Tour. 
 
 
J. Brabec – zve na „Medové dny“ v neděli 4. října v areálu ZŠ Komenského. Dále informuje o tom, že 
se na konci října uzavře kulturní dům. 
 
 
J. Herman – v sobotu 17. října se uskuteční Hasičské krojované hody a všechny srdečně zve. 
 
 
I. Poledňák – dle informací město za prodej kabelové televize do této chvíle obdrželo 20 mil. Kč. Myslí 
si, že kabelová televize funguje normálně a služby nebyly zdraženy. Majitel se snaží obstát 
v konkurenci. Skoro všechny peníze jsou zaplaceny. 
D. Sukalovský – upřesňuje, že na účet města přišlo 16 mil. Kč, ale bez oficiální informace, že se jedná 
o předčasnou splátku. Pokud nebude oficiální vyjádření od p. Wacníka, potom peníze musíme vrátit. 
 
 
D. Sukalovský – dne 28. října v 9 hod. budeme pokládat věnce k pomníku na nám. 1. května. Zve 
všechny občany. 
Dále se možná podaří zajistit výstavu věnovanou českým a polským letcům. Tato by proběhla 
v kulturním domě. 
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Další zasedání ZM se uskuteční v úterý 20. 10 2015 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Ing. Rostislav Hanák přečetl schválená usnesení ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 18:40 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
Jiří Brabec          Jan Herman 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 1. 10. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
1 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit - novostavba, 

realizace 
2 Žádost o pořízení změny ÚP 
 2A - žádost o změnu ÚP E. G. Majetková 
3 Žádost o pořízení změny ÚP Kuřim 
 3A - žádost o změnu ÚP 

3B - vlečka žádost o změnu ÚP 
 3C - plná moc 
4 Rozpočtové opatření 
 4A - důvodová zpráva OI 
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5 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 
 5A - návrh na změnu ÚP - ochranné pásmo rybníka Srpek 
5/1 Návrh na pořízení změny ÚP – zapracování ochranného pásma rybníka Srpek 
6 Zvolení návrhové komise 
7 Volba ověřovatelů zápisu 
8 Schválení programu jednání 



 1 

Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 1. 10. 2015 
 

 
 
1102/2015 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Petra Krejčího a Ing. Rostislava Hanáka. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / / / / / 15 

Proti - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - - - - - 0 

 
1103/2015 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Jiřího Brabce a Jana Hermana. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / nepřít. / nepřít. / / / / / / / 15 

Proti - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - nepřít. - nepřít. - - - - - - - 0 

 
Hlasování o zařazení materiálu č. 4 do programu jednání: 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / nepřít. / / / / / / / 16 

Proti - - - - - - - - - nepřít. - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - nepřít. - - - - - - - 0 

 
Hlasování o zařazení materiálu č. 5 a 5/1 do programu jednání: 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro - - - - / - / / / / - - - - - - - 5 

Proti / / / / - / - - - - / / / / / / / 12 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Nebylo přijato. 
 
1104/2015 - ZM schvaluje program jednání se změnami. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / / / / / / / 17 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

 
1105/2015 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ v celkové výši 52,6 mil. Kč vč. DPH. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / / / / / / / 17 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

 
1106/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP, týkající se řešení dopravního napojení lokality Ohlus (rozvojové plochy E 099 pro výrobu a skladování), která umožní dopravní napojení této lokality na silnici I/43. 
Podmínkou pořízení změny je úhrada poměrné části nákladů na pořízení dokumentace změny. Změna bude projednána jako dílčí lokalita změny č. 1 ÚP Kuřim. ZM schvaluje Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako 
zastupitele, určeného pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání změny. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / / / / / / / / / / / / / / / / 17 

Proti - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
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1107/2015 - ZM schvaluje zahájení pořízení změny ÚP Kuřim spočívající ve změně funkčního využití plochy dopravní infrastruktury (bývalá vlečka) zčásti na plochy smíšené obytné v rozsahu dle žádosti, část na plochy 
veřejné zeleně a část na plochy sportovního vybavení za podmínky úhrady poměrné části nákladů na pořízení dokumentace změny žadatelem, včetně úhrady změn Generelu odvodnění města Kuřim souvisejících s 
předmětnou změnou ÚP. ZM schvaluje dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění starostu Mgr. Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem 
při projednávání změny. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / nepřít. / / - - / / - / / - / / / / 12 

Proti - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - nepřít. - - / / - - / - - / - - - - 4 

 
1108/2015 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2015, dle zápisu. 

 Vlček Matějíčková Ondrášek Peřina Macková Hanák Herman Poledňák Zejda Kotek Jarůšková Krejčí Burkart Brabec Ambrož Sukalovský Holman  

Pro / / nepřít. / / / / / / / / / / / / / / 16 

Proti - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - - 0 

Zdrž - - nepřít. - - - - - - - - - - - - - - 0 
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