
Zápis č. 5/2019 

z jednání komise výstavby a dopravy dne 18. 9. 2019 

 
Přítomni:  Ing. Arch. Petr Němec, Vladimír Zimola, Vojtěch Vrabec, Hana Studená, Michal Hanák, 

Gabriela Šoukalová, Milada Kadlecová, Michaela Juránková Hrbková 
 
Host:                 
                 
        Jednání komise zahájeno v 17:40 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. Žádost o instalaci dopravního značení podél průtahu u ZŠ Tyršova (Brněnská) 
2. Dopravní terminál Kuřim 
3. Legionářská 
4. Parkoviště Bezručova čtvrť 
5. Hala pro psy 
6. RD na parc.č. 922 
7. RD Na Vyhlídce parc. č. 2454 
8. Sjezd k RD na parc. 3261 
9. Novostavba garáže a sjezd na Podlesí parc. č. 3246 

       

17:50 Přišli Michal Hanák a Hana Studená 

 
Návrh usnesení: Komise výstavby a dopravy souhlasí s navrženým programem. 
Hlasováno: 
Pro:7   Proti:0   Zdržel se :0 
Usnesení bylo přijato 

 
 
 

1. Žádost o instalaci dopravního značení podél průtahu u ZŠ Tyršova (Brněnská) 
Návrh usnesení: KVaD k záměru má následující, doporučujeme hledat projektové řešení včetně 
projednání s PČR, které bude řešit bezpečnost a zpomalení provoz na ul. Brněnská 
Hlasováno: 
Pro: 7  Proti:0   Zdržel se :0 
Usnesení bylo přijato 
 
 

2. Dopravní terminál Kuřim 
Návrh usnesení: KVaD upozorňuje na tyto nedostatky: 
- Nedostatečné množství krátkodobých stání před nádražní budovou 
- Špatné řešení jediného parkovacího stání před nádražní budovou 
- Výjezd od dopravního terminálu na ul. Zahradní směrem na ul. Leginářskou upravit tak, aby 

autobus při výjezdu nevjížděl do protisměru (hlavní silnice) 
Hlasováno: 
Pro:7  Proti:0   Zdržel se :0 
Usnesení bylo přijato 
 
 

3.  Legionářská 
Návrh usnesení: KVaD doporučuje : 
- Stavební prodloužení ostrůvku u přechodu ul. Zborovská směrem ke KD 
- Za aut. Zastávkou směrem k Wellness se nachází nesrozumitelné (nebezpečné) místo pro 

přejití komunikace zrakově postižených  
Hlasováno: 
Pro:7   Proti:0   Zdržel se :0 
Usnesení bylo přijato 
 



4. Parkoviště Bezručova čtvrť 
Návrh usnesení: KVaD doporučujeme věnovat pozornost prostoru parkování v jednosměrném 
úseku, kdy po zaparkování bude kufr vozu nad terénním průlehem a bude znemožněna vykládka 
ze zavazadlového prostoru.  
Považujeme za nevhodné umístění prostoru pro tříděný odpad v bezprostřední blízkosti KD a 
náměstí  
Doporučujeme zachovat obousměrný provoz, aby nedocházelo k přetěžování ostatních výjezdů 
směrem na ul. Legionářskou zejména z ul. Popkova 
Hlasováno: 
Pro:7  Proti:0   Zdržel se : 0 
Usnesení bylo přijato 
 
 

5. Hala pro psy 
Návrh usnesení: KVaD doporučujeme schválit 
Hlasováno: 
Pro:7  Proti:0   Zdržel se :0 
Usnesení bylo přijato 
 
 

6. RD na parc. č. 922 
Návrh usnesení: KVaD upozorňuje, že charakter domu je odlišný od charakteru okolní výstavby 
a je umístěn pravděpodobně v záplavové oblasti. 
Hlasováno: 
Pro:5  Proti:0   Zdržel se :2 

 Usnesení bylo přijato 
 
 

7. RD Na Vyhlídce parc. č. 2454 
Návrh usnesení: KVaD doporučuje schválit. 
Hlasováno: 
Pro:5  Proti:0   Zdržel se:2 
 
 

8. Sjezd k RD na parc. 3261 
Návrh usnesení: KVaD doporučuje schválit 
Hlasováno: 
Pro:7  Proti:0   Zdržel se:0 

 
 

9. Novostavba garáže a sjezd na Podlesí parc. č. 3246 
Návrh usnesení: KVaD doporučuje schválit 
Hlasováno: 
Pro:6  Proti:0   Zdržel se:1 

 
 
 

V Kuřimi dne 18. 9. 2019 
 
 

Zapsala: Michaela Juránková Hrbková 
 
Ověřil: Petr Krejčí 
 
 
 
 

Vysvětlivky zkratek:  
RD=rodinný dům,  OMP=odbor majetkoprávní,   BD=bytový dům,   KVaD = komise 

výstavby a dopravy 
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  


