
 KOMENTÁŘ 
Pro 12. řádné zasedání ZMM dne 08.03.2021 

Bod 2) – Kontrola uložených úkolů 

 
 
Usnesení 11Z-3.3/2016 
ZMM bere na vědomí nabídku převodu vodovodu, kanalizace a ČOV v majetku společnosti Bobrava, spol. 
s r. o. na město Modřice a pověřuje RMM a MO přípravou podkladů ke schválení převodu vodovodu, 
kanalizace a ČOV. 
Plnění úkolu 
Dne 02.11.12020 město obdrželo od Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí Oznámení o 
zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Intenzifikace ČOV Bobrava“ 
vyhotoveného dne 18.01.2017 pod č.j.: OŽP-ČJ/98685-16/SKR, o jehož prodloužení požádala společnost 
Bobrava. Platnost stavebního povolení již byla jednou prodloužena rozhodnutím vyhotoveným dne 
08.01.2019 pod č.j.: OŽP-ČJ/162556-18/SKR. Termín má být prodloužen o 1 rok. Bez provedené 
intenzifikace nelze městem danou infrastrukturu převzít. Nyní bude město čekat na dokončení 
intenzifikace dle vydaného stavebního povolení a jeho prodloužení a bude očekávat výzvu společnosti 
Bobrava s.r.o. – úkol prozatím nesledovat 
 
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 
V řešení úkolu nejsou žádné nové skutečnosti. Jednání ve věci PPO Modřice na Povodí Moravy a.s. 
doposud neproběhlo. Město Modřice bylo kontaktováno zpracovateli PPO Brno, kde bylo za účasti 
zástupce Povodí Moravy prezentováno řešení PPO Brno na společné hranici katastrů. Od tohoto jednání 
nedošlo k žádným závěrům – úkol probíhá 
  
Usnesení 8Z-4.3/2020  
ZMM zamítá prodej části pozemku parc. č. 242/1 a pověřuje RMM uzavřením nájemní smlouvy. 
Plnění úkolu 
Společnost Biocont Laboratory, spol. s r.o. odmítla pronájem pozemku se zelení za předložených 
finančních podmínek. Následně proběhlo jednání, ze kterého vzešly závěry předložené RMM 
k projednání ZMM na 12. zasedání v bodě 7-Projednání majetkových transakcí – úkol ukončen 
 
Usnesení 9Z-9.2.1/2020 
ZMM ukládá vedení města požadovat umístění horní hrany stavebních konstrukcí objektů plánovaných 
na parcele č.118/1 k.ú. Modřice nejvýše do úrovně horní hrany stavebních konstrukcí okolních objektů. 
Plnění úkolu 
Městu Modřice nebyla doposud stavebníkem předložena žádná projektová dokumentace ke stavebnímu 
řízení na výstavbu objektů na citované parcele, ani nebylo doručeno případné vydané stavební povolení 
– úkol trvá 
 
 
 
 
 



Usnesení 10Z-3.4.2/2020 
ZMM požaduje uvedení pozemků parc.č.994/39 a 2333/3 do původního stavu a v případě nového 
majitele areálu Fino Club požádat o pronájem dle platné směrnice města Modřice 
Plnění úkolu 
Majitelé penzionu Fino Club doposud pronajatý pozemek nevyklidili, ale zaslali nový přípis na posečkání 
s likvidací. Jejich nový návrh je předložen k projednání na 12. zasedání ZMM v bodě 7 - Projednání 
majetkových transakcí – úkol ukončen 
 
Usnesení 10Z-6.2.1/2020 
ZMM požaduje po spolku X-trim a KHS Dragons opravu a doplnění žádosti o dotaci na rok 2021 
Plnění úkolu 
KHS Dragons svoji žádost opravili a předložili ZMM k projednání na 12. zasedání v bodě 8.3-Schválení 
dotace. 
Spolek X-trim žádost neopravil, ale zaslal elektronickou informaci o ukončení své činnosti a o přechodu 
většiny členů pod spolek Xside Dencers (viz. Příloha č.1). Pokud budou požadovat dotaci bude jejich 
žádost o podporu předložena na dalším zasedání ZMM – úkol splněn 
 
 
Úkoly uložené bez usnesení: 
 
zast. Bernátová  
- Trvalý úkol starostovi – Zajišťovat průběžně informace o návozu zeminy v lokalitě u Primálu  
 Pod úkol – 1) Zjistit na místě samém současnou situaci, zda se provádí návoz i na pozemcích 1690/195 a  
            1690/186 a jestli je tam navážena ornice. Doložit zjištěné skutečnosti fotodokumentací. 
          2) Podat stížnost na nečinnost a špatnou práci pracovníka SÚ Šlapanice p. Pukowietze v této  
            kauze. 
Plnění úkolu 
K dnešnímu dni od posledního zasedání ZMM nedošlo v lokalitě Primál k žádným aktivitám, ani nebyly 
obdrženy ze SÚ Šlapanice žádné nové skutečnosti k návozu zeminy v této lokalitě. 
Ad1) Starosta provedl na místě šetření, kde zjistil, že na pozemek města je navážena ornice a na pozemek 
parc.č. 1690/195 rodiny Matochových nejsou naváženy žádné materiály. Další šetření v místě provádí 
pravidelně MP Modřice (viz. Úřední záznam MP ze dne 24.2.2021 – Příloha č.2 a fotodokumentace – 
Příloha č.3) – úkol splněn 
Ad2) Starosta zaslal dne 22.12.2020 stížnost na nečinnost úředníka p. Pukowietze na SÚ Šlapanice, ze 
kterého dne 19.1.2021 obdržel písemné Vyrozumění o vyřízení stížnosti (viz. Příloha č.4) – úkol splněn 
 
- Projednat se společností Agrofert (majitel drůbežáren) možnost vybudování chodníku 
Plnění úkolu 
Z důvodu přetrvávání nouzového stavu a pandemické situace nebylo ve věci svoláno žádné jednání ze 
strany města ani nebylo doposud obdrženo stanovisko k žádosti města ze strany majitele dotčených 
pozemků firmy Agrofert – úkol probíhá 
  
zast. Skalník 
- Zajistit autorizované stanovisko někoho, kdo posoudí v lokalitě Primál výškový stav roku 2016 
s projektovou dokumentací, jestli jsou tam nějaké rozdíly. 
Plnění úkolu 
Starosta města oslovil odbornou geodetickou kancelář D.R.GEO s.r.o., Musilova 1638/9, Brno o 
posouzení geodetického zaměření pozemků v lokalitě Primál z roku 2016 s projektovou dokumentací a 



dle zpracované Technické zprávy ze dne 1.2.2021 (viz. Příloha č.5) vyplývá, že výška navážky v době 
měření se pohybovala v rozsahu 1,51 až 1,10 metru pod úrovní dle projektové dokumentace. – úkol 
splněn 
 
zast. Procházka 
- Upozornil na obnovení řešení křižovatky silnice II/152-ul. Havlíčkova-ul. U Vlečky 
Plnění úkolu 
Ve věci nejsou známy žádné nové skutečnosti. Po ukončení nouzového stavu v ČR budou jednání s JmK o 
křižovatce obnovena – úkol trvá 
 
  
 
 
 
  
Návrh usnesení 
ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních ZMM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


