
Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 3. zasedání ZMM 

konaného dne 9. 3. 2015 do 4. zasedání  ZMM konaného dne 8. 6. 2015 

Vážení zastupitelé, 

Uplynulé období od březnového zasedání ZMM do dnešního dne bylo ve znamení jednání a 

příprav projektů zařazených do rozpočtu letošního roku. Byla to doba, kdy se zejména 

připravovalo zahájení jedné z nejvýznamnějších investičních akcí na našem katastru, 

dokončení opravy komunikace a mostů prováděné JmK na silnici II/152. Zde proběhlo 

několik jednání zejména v návaznosti na organizaci objízdných tras a koordinaci plánované 

opravy úseku dálnice D2 mezi OC Tesco a OC Olympia. Pro Modřice tato jednání dopadla 

dobře, neboť nejsou do obydlené části zavedeny objízdné trasy významných krajských 

komunikací. V rámci průběhu oprav se město v zastoupení starosty pravidelně účastní 

kontrolních dní a tlumočí zde případné požadavky občanů či města. 

Z vlastních investic město dokončilo a dne 30. 4. 2015 zkolaudovalo rekonstrukci objektu 

Poděbradova 413. Nové prostory byly nabídnuty formou veřejného vyvěšení k pronájmu. O 

pronájem se zajímaly zejména subjekty působící v oblasti zdravotnictví. V objektu tak bude 

provozována již doposud působící logopedická poradna, dále pracoviště praktického lékaře a 

poskytování fyzioterapeutické péče. Objekt tak bude plně obsazen a bude občanům 

poskytovat zdravotní služby. 

V rámci meziobecní spolupráce proběhla dne 20. 4. 2015 Valná hromada MAS Bobrava. 

Valné hromady se účastnil starosta města, jako jediný zástupce z obcí, které své území dali 

MAS k využití a nestaly se plnohodnotnými členy. Současně bylo pokročeno ve zmíněné 

přípravě meziobecní spolupráce v rámci ORP Šlapanice. Na setkání starostů dne 28. 4. 2015 

bylo schváleno vytvoření Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, ke kterému máte podklady 

k projednání v bodě 9. dnešního programu. V mezidobí proběhla ještě dne 20. 5. 2015 

schůzka se zástupci z okolních obcí a s koordinátorem Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko 

na projednání možné spolupráce na vytvoření městské policie pro okolní obce. Nyní se 

připravují kalkulace pro zájmové obce a po odsouhlasení financí bude předloženo na ZMM 

případné rozšíření Městské policie Modřice a její působení v k. ú. zájmových obcí (jedná se o 

Želešice, Hajany, Ořechov, Silůvky, možná Moravany, Střelice, Nebovidy). 

V rámci krajské součinnosti byly prezentovány městu Modřice variantní řešení jižní tangenty, 

které zpracovala na žádost ŘSD firma PK Ossendorf. Variantní řešení nejsou vesměs výhodná 

pro město, a tak budeme případný vydaný dokument připomínkovat. V rámci řešení prevence  

Jihomoravský kraj zorganizoval seminář pro obce se zaměřením na řešení krizových situací 

v rámci bezpečnostního řízení. Ten se uskutečnil dne 17. 3. 2015 v Pohořelicích. 

Jako členi Svazu obcí a měst Jihomoravského kraje jsme se účastnili 19. 3. 2015 Valné 

hromady v Hodoníně. Jelikož zájem o práci v této organizaci uvadá, je nyní na vrcholných 

orgánech zejména Správní radě, aby se jednoznačně stanovilo další směřování a aktivity nebo 

se začalo uvažovat o případném rozpuštění svazu. Ten totiž částečně dupluje Svaz měst a obcí 

ČR, kterého jsou Modřice také členem, a který svůj volební sněm organizoval ve dnech 21. - 

22. 5. 2015 v Olomouci. Z projektů, které jsme připravovali za účasti kraje, se podařilo 

konečně od 20. 4. 2015 spustit linku hromadné dopravy do oblasti Bobrava. 

  



Z navrhovaných investičních projektů bych zmínil ty, které jsou dnes zařazeny ke schválení 

v rozpočtovém opatření č. 3/2015, neboť se s nimi na počátku roku nepočítalo. Jedná se o 

vypracování Investičního záměru proveditelnosti vybudování chodníku mezi k. ú. Modřice a 

k.ú. Přízřenice, dále o vypracování studie proveditelnosti kamerového systému ve městě, 

vypracování proveditelnosti vybudování dalších parkovacích státní v zastavěné části města na 

ulici Komenského a ve vnitrobloku ulice Poděbradova a vypracování studie proveditelnosti 

přechodů pro chodce. Současně bylo zadáno vypracování projektové dokumentace 

rekonstrukce chodníků II. etapa ulice Husova a nově rekonstrukce chodníku ulice 

Masarykova v úseku od železářství Kadlec pro vjezd do areálu Chapel Invest. Také byla 

poptána odborná firma na zajištění opravy pomníku k ukončení II. světové války na nám. 

Svobody, jejíž nabídka je rovněž již zařazena do rozpočtového opatření. 

Pro město a jeho vlastní další rozvoj byl pravděpodobně nejdůležitější 13. květen, neboť tento 

den se uskutečnilo veřejné projednání Územního plánu města. Bylo podáno několik 

připomínek, které se pořizovatel bude snažit vypořádat. Vypořádané připomínky s konečným 

řešením územního plánu pak předloží k projednání a schválení zastupitelstvu. 

Vedení města ve sledovaném období intenzivně řešilo odkoupení nemovitosti rodinného 

domu na nám. Svobody 171. Proběhla osobní prohlídka objektu, zúčastněné politické 

subjekty v ZMM podaly své návrhy na nákup a kupní cenu a dle předložených návrhu byl 

majitelům předložen návrh na cenu nemovitosti.  Ti s návrhem města prostřednictvím 

makléřky realitní kanceláře souhlasili. Podrobné podklady k projednání koupě máte zařazeny 

v bodě 5. Projednání majetkových transakcí dnešního programu. 

Dne 21. 5. 2015 proběhlo soudní líčení v kauze neoprávněného užívání pozemku města 

Modřice v lokalitě Primál. Protistrana navrhla soudní smír a jeho provedení máte popsané ve 

zprávě o plnění úkolů. 

Jako poslední bych zmínil skutečnost, že od měsíce července bude plně obsazeno všech 42 

bytových jednotek Pasivního bytového domu pro seniory. 

Co se týče personálního obsazení úředníků městského úřadu a ostatních složek města nedošlo 

k žádným změnám. 

Děkuji za pozornost. 

 


