
KOMENTÁŘ 
Pro 19. řádné zasedání ZMM dne 05.09.2022 

Bod 2) – Kontrola uložených úkolů 

 
 
 
Usnesení 11Z-6.2.2/2016 
ZMM pověřuje starostu a RMM činit taková rozhodnutí a opatření, aby zajistili financování PPO Modřice 
v závislosti na aktuálně vznikajících potřebách. 
Plnění úkolu 
Řešení PPO Modřice je zapracováno do návrhu Změny č.1 územního plánu Modřice, s jehož řešením 
Povodí Moravy a.s. nesouhlasilo. Dle zpracovatelů PPO bylo řešení s Povodím Moravy projednáno. Pro 
vypořádání nesouhlasu Povodí Moravy podaného připomínkou ke změně č.1 bude svoláno jednání mezi 
pořizovatelem změny ÚP č. 1, zpracovatelem změny ÚP č.1, zpracovatelem PPO a Povodím Moravy a.s. – 
úkol trvá 
 
Usnesení 17Z-2.1.1/2022 
ZMM pověřuje předsedu KV zast. Procházku předložením technického řešení plynulosti průjezdu 
křižovatky silnice II/152 – ul. U Vlečky a Havlíčkova 
Plnění úkolu 
Byla zpracována studie technického řešení průjezdnosti křižovatky, která je předložena ZMM k 
projednání v bodě 4) Prezentace řešení křižovatky II/152 – ul. Havlíčkova – ul. U Vlečky dnešního 
zasedání – úkol splněn 
 
Usnesení 18Z-5.7/2022 
ZMM schvaluje přijetí úvěrového rámce ve výši 30 mil. Kč a pověřuje starostu města a FO administrací 
výběru poskytovatele úvěru ke konečnému rozhodnutí na dalším zasedání ZMM. 
Plnění úkolu 
Vedoucí FO Ing. Mulíček oslovil renovované bankovní domy a předkládá ZMM k projednání v bodě 6) 
Projednání úvěru na akci „Kanalizace Za Humny“ nabídky úvěru ve variantním řešení včetně úvěrových 
smluv – úkol splněn 
 
 
 
Úkoly uložené bez usnesení: 
 
zast. Bernátová  
- Trvalý úkol starostovi – Zajišťovat průběžně informace o návozu zeminy v lokalitě u Primálu  
- V rámci tohoto úkolu požádala zastupitelka o svolání jednání mezi Stavebním úřadem Šlapanice, firmou 
GAS Transport, vedením města a členy KV 
Plnění úkolu 
Dne 26.8.2022 proběhla na Městském úřadě Modřice schůzka ve věci Dokončení terénních úprav 
v lokalitě Primál na k. ú. Modřice, prováděná na pozemku parc. č. 1690/186 v majetku města Modřice a 
okolních pozemků v soukromém vlastnictví za účasti zástupce Stavebního úřadu Šlapanice Ing. 
Pukowietze, zástupce města Mořice Ing. Šišky, zástupce realizační firmy GAS Transport p. Holáska, 
zástupce OŽP Městského úřadu Šlapanice Ing. Ježe, zástupce OŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje 



Ing. Rejzka a dvou zástupců KV ZMM Ing. Procházky a pí. Bernátové. Z jednání byl pořízen zápis, který je 
předložen ZMM (viz příloha č.1) – úkol probíhá 
 
Zast. Bernátová 
- urgovat vyjádření ŘSD k řešení situace protihlukové stěny na pravé straně komunikace D/52 
Plnění úkolu 
Písemně urgováno datovou schránkou dne 27.7.2022. Doposud neobdržena odpověď. – úkol splněn 
 
Zast. Bernátová 
- na zářijovém zasedání ZMM podat informace o šetření stavu ubytování cizinců v Modřicích 
Plnění úkolu 
Vedoucí OVV Mgr. Žaloudková vypracovala Zprávu o výsledku pobytové kontroly v Modřicích, kterou 
žádalo město po Policii ČR Odboru cizinecké policie. Po urgencích města Modřice Policie ČR svým 
přípisem doručeným městu Modřice dne 15.6.2022 a přípisem doručeným městu Modřice dne 10.8.2022 
konstatovala, že kontrolu provedla v souladu s platnou legislativou a zákony a nezjistila žádná pochybení. 
Blíže nás informovat nemůže (viz příloha č.2) – úkol splněn 
 
 
 
 
 
  
Návrh usnesení 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních ZMM 


