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Z á p i s   č í s l o  19/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 26. 6. 2012 v zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Koláček    1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
  Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Omluven: Ing. Drago Sukalovský  starosta 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
První místostarosta zahájil jednání v 21,15 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 4 členové 
RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  „Novostavba Bytové domy sv. Ján, Kuřim“ - vyjádření k projektové dokumentaci 
pro územní řízení 

 
2.  Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2012 

 
3.  JmK – darovací smlouva 

 
4. Různé 

 
 
 

1. „Novostavba Bytové domy sv. Ján, Ku řim“ - vyjád ření 
k projektové dokumentaci pro územní řízení 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Pan Ing. Petr Bardůnek, PhD., podal žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (PD) pro 
územní řízení Bytové domy sv. Ján, Kuřim“, na pozemcích p. č. 2642/159,2642/158, 2642/503, 
k. ú. Kuřim. 
Projektová dokumentace řeší: 

- hlavní objekty A, B, C, D 
- napojení na inž. sítě (vodovodní řad, kanalizační stoka, plynovod, el. energie, sdělovací 

kabely)  
Vyjádření odboru majetkoprávního: 

Jeden sloup veřejného osvětlení se přesouvá, nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene před vydáním stavebního povolení. 
Před zahájením stavebního řízení uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích 
parc. č. 4954/2, 4949. 
Retenční nádrž zůstane ve vlastnictví investora.  
Pro přípojky vedoucí přes pozemky ve vlastnictví města Kuřimi (parc. č. 2642/160, 
2642/265, 4947) je nutno zřídit úplatné věcné břemeno před vydáním stavebního povolení. 
V případě poškození komunikace při budování sítí musí být uvedeno do původního stavu. 

 
Vyjádření odboru životního prostředí: 
 Město doposud požadovalo výsadbu stromů na zpevněné parkovací plochy – na 4 stání 
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1 strom. V projektu chybí rozpracované přílohy – stání kontejnerů na tříděný odpad, výkres 
ozelenění ploch (nutné zvlášť, pokud investor bude chtít přidávat tyto plochy do budoucího 
vlastnictví města) 

 
Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 

Parkování bude řešeno samostatně dle uzavřených smluv s městem Kuřim. 
Celkové dopravní řešení musí odsouhlasit DI PČR vč. vjezdu k dané nemovitosti. 
Kanalizační přípojka bytového domu A+B bude napojena na kanalizační stoku DN 300 
kamenina v ul. Dlouhá a bloky bytového domu C+D budou napojeny kanalizační přípojkou 
na kanalizační stoku DN 300 kamenina v ul. Metelkova 
- Na kanalizačních přípojkách bude umístěna revizní šachta, veřejná část kanalizační 
přípojky bude provedena z kameninových trub vše v souladu se Standardy pro kanalizační 
zařízení města Kuřimi 
- Vodovodní přípojka bytového domu A+B bude napojena na vodovodní řad DN 80 LT 
v ul. Dušínova, bloky bytového domu C+D budou napojeny vodovodní přípojkou na 
vodovodní řad DN 100 LT v ul. Metelkova 
- Vodoměrné šachty budou umístěny v pozemku investora v souladu se Standardy pro 
vodovodní zařízení města Kuřimi 
- Dešťové vody vzniklé dopadem na stavbu či zpevněné plochy musí být řešeny 
v souladu se zákonem 254/2001 Sb. a 183/2006 Sb. vsakováním nebo zadržováním vod 
na pozemku stavby. Jestliže však vsak dešťových vod nebude možný, bude třeba 
navrhnout odvod dešťových vod přes retenci se zpomalením a tyto vody budou odvedeny 
do dešťové kanalizace. 
- Dále požadujeme, aby byly dodrženy pokyny provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury ve městě Kuřim Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

 Před zahájením stavebního řízení musí stavebník požádat o sjezd na místní komunikaci 
(vyřizuje Ing. Kovář, Odbor dopravy, tel. 541 422 335). K žádosti bude předložena 
dokumentace sjezdu, odsouhlasena Dopravním inspektorátem PČR, Rybářova 17, Brno. 

 Před započetím prací musí být vytyčeny inž. sítě v majetku města Kuřimi (veřejné osvětlení 
– p. Hrubý, tel. 603 482 349, kabelová televize – p. Laurin, tel. 604 981 455). 
Min. 30 dnů před zahájením prací omezujících provoz na místní komunikaci musí být 
požádáno o stanovení přechodného dopravního značení (předem odsouhlaseného 
Dopravním inspektorátem PČR, Rybářova 17, Brno) - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor dopravy 
MěÚ Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541  422 335. 
Min. 20 dnů před zahájením výkopových prací je nutno požádat o „povolení k p řekopu 
veřejného prostranství – komunikace, chodníky, zele ň“ - vyřizuje Ing. Kovář, Odbor 
dopravy města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, tel. 541 422 335. 
Po dokončení stavby bude odboru investičnímu a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim předáno 
zaměření objektu a všech nových sítí vč. přeložek v digitální podobě na CD pro doplnění 
technické mapy města Kuřimi. Zaměření bude zapracováno do stávajícího polohopisu 
 a výškopisu města Kuřimi. Podklady poskytne na vyžádání firma Hrdlička spol. s r.o., Ing. 
Martina Poláková, tel. 724 176 987. 

Vyjádření komise stavební 21. 5. 2012: 
Komise stavební nemá námitek k předložené projektové dokumentaci Bytové domy sv. 

Ján. 
 
Celá dokumentace je k nahlédnutí na odboru investičním a reg. rozvoje 
Přílohy: - koordinační situace  
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – nebude hlasovat z důvodu střetu zájmu. 
 
Přijaté usnesení: 368/2012 - RM souhlasí s návrhem vyjádření k projektové dokumentaci pro 

územní řízení akce „Bytové domy sv. Ján, Kuřim“. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (Ing. O. Štarha), nep řítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
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2. Smlouva pro užívání nádvo ří zámku Ku řim v roce 2012 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá a zpracovala V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu se Střední odbornou školou a Středním odborným 
učilištěm Kuřim s.r.o. na pronájem nádvoří zámku Kuřim a ostatních prostor a nábytku 
potřebných pro realizaci akce Kuřimské zámecké kulturní léto v roce 2012. Smlouva je pro tyto 
účely uzavíraná každoročně. Finanční plnění závisí na počtu prodaných vstupenek na jednotlivé 
akce. 
 
Přijaté usnesení: 369/2012 - RM  schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim 

a Městem Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2012. 
 
Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
 
 

3. JmK – darovací smlouva 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, zaslal Městu Kuřim 
návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je v přílohách specifikovaný mobiliář autobusových 
zastávek Železniční stanice, Poliklinika a Díly pod Sv. Jánem. 
Návrh smlouvy byl městu zaslán bez předchozí konzultace. 
Stanoviska OMP i OŽP jsou k dané záležitosti zamítavá. 
 
Příloha - návrh darovací smlouvy včetně příloh 
 
Mgr. A. Zimmermannová – dle sdělení JmK bude mobiliář v případě neschválení ze zastávek 
odvezen. 
 
Přijaté usnesení: 370/2012 - RM  schvaluje uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským 

krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, IČ 70888337, jejímž 
předmětem je mobiliář autobusových zastávek Poliklinika, Železniční stanice 
a Díly pod Sv. Jánem. 

Hlasováno: pro 4, nep řítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 21,20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček  Ing. Old řich Štarha  
1. místostarosta města  místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
V Kuřimi dne 27. 6. 2012 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C „Novostavba Bytové domy sv. Ján, Kuřim“ - vyjádření k projektové dokumentaci 

pro územní řízení 
2, 2A  Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2012 
3, 3A  JmK – darovací smlouva 


