
Zápis č. 1/2019 

z jednání komise výstavby a dopravy dne 4. 2. 2019 

 
Přítomni: Petr Krejčí, Ing. Arch. Petr Němec, Pavel Šudák, Vladimír Zimola, Vladislav Zejda,  
                        Vojtěch Vrabec, Roman Doležal, Hana Studená, Milada Kadlecová,  
                        Michaela Juránková Hrbková, 
 
Host:                Ing. Petr Ondrášek, David Břenek, Ing. Jan Vlček, MSc., Pavel Kříž, Mária Katyi, 
                        Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
                 
         
Jednání komise zahájeno v 17:35 hod. 
 
 
Přivítání přítomných, prezence, konstatování, že komise je usnášeníschopná. Přistoupeno k seznámení 
přítomných s programem jednání, výzva přítomným, aby případně doplnili program dnešního jednání. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Brouzdaliště Wellness 
2. Rekonstrukce městského stadionu – odvodnění 
3. Sjezd na ul. Zahradní 
4.  „ ÚS 10 - U Srpku“ 
5. Podnět ke změně dopravní situace na spojnici ul. Farského a ul. Zahradní 
6. Různé - seznámení se s mimoúrovňovou křižovatkou I/43 Podlesí, Kuřim (Prefa), Lipůvka 

 

 
Návrh usnesení: Komise výstavby a dopravy souhlasí navrženým programem. 
Hlasování: pro 9 z devíti přítomných  
Usnesení jednomyslně přijato 

 
 
 

1. Brouzdaliště Wellness 
 
Návrh usnesení: Komise výstavby a dopravy byla seznámena se záměrem a souhlasí 
s navrhovanou koncepcí první etapy. Doporučujeme rozšíření herních prvků odpovídající cílové 
skupině dětí, pro kterou je určen. 
Hlasování: pro 9 z devíti přítomných 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 
 
 

2. Rekonstrukce městského stadionu - odvodnění 
 

Návrh usnesení: Komise výstavby a dopravy byla seznámena se záměrem výstavby 
rekonstrukce městského stadionu – odvodnění a doporučujeme zvážit zvětšení velikosti 
retenčních nádrží. 
Hlasování: pro 8 jeden se zdržel hlasování  
Usnesení bylo přijato 
 
 

3. Sjezd na ul. Zahradní  
 

Návrh usnesení: Komise výstavby a dopravy byla seznámena se záměrem výstavby sjezdu na 
ul. Zahradní a doporučujeme. Chceme upozornit na koordinaci s připravovaným projektem 
rekonstrukce ulice Zahradní.  
Hlasování: pro 8 a jeden proti 
Usnesení bylo přijato 
 
 
 



 
 
 

4.  „ ÚS 10 – U Srpku“ 
 

 Návrh usnesení: Komise výstavby a dopravy byla seznámena s „ÚS 10 – U Srpku“ a 
doporučuje. „ÚS 10- U Srpku s vypuštěním odrážky – v odstavci  C.1. Požadavky na vymezení 
pozemků a jejich využití - pozemky staveb občanského vybavení v kapacitě úměrné potřebám 
území a v souladu s jeho charakterem. A to z důvodu s rozporem se zákonem. 
Hlasování: pro 9 z devíti přítomných  
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

  
 

 
5. Podnět ke změně dopravní situace na spojnici ul. Farského a ul. Zahradní 

Návrh usnesení: Komise výstavby a dopravy byla seznámena s podnětem dopravní situace na 
spojnici ul. Farského a ul. Zahradní a doporučuje zanechat stávající stav, který umožňuje vjezd 
sanitky i pacientům s průkazem ZTP. 
Hlasování: pro 9 z devíti přítomných  
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 
 
19:15 odešel pan Zejda 
 
 

6. Různé – seznámení se s mimoúrovňovou křižovatkou I/43 Podlesí, Kuřim (Prefa), Lipůvka 
 

            Komise výstavby a dopravy byla seznámena s mimoúrovňovou křižovatkou I/43 Podlesí, Kuřim  
            (Prefa), Lipůvka 
 
 
              
            Do příští Komise výstavby a dopravy žádáme o předložení plánu investičních akcí na rok 2019 
 
             

 
 
 

V Kuřimi dne 4. 2. 2019 
 
 
 

Zapsala: Michaela Juránková Hrbková 
 
 
 
 
Ověřil: Petr Krejčí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky zkratek:  
RD=rodinný dům,  OMP=odbor majetkoprávní,   BD=bytový dům,   KS = komise stavební 
ÚP=územní plán,  PD= projektová dokumentace RM=rada města  SZ = stavební zákon 
OI =odbor investic OSŽP = odbor staveb.a živ.prostř. OOP=opatření obecné povahy  


