
Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 2. zasedání ZMM 

konaného dne 8.12.2014 do 3. zasedání ZMM konaného dne 9.3.2015 

První ucelené čtvrtletí volebního období 2014 - 2018 bylo ve znamení zejména konce 

kalendářního roku 2015 a s ním spojených Vánočních a Novoročních svátků. Jelikož bylo 

v říjnu 2014 zvoleno nové zastupitelstvo tak dotčené období, bylo hlavně dokončením 

rozpracovaných a přípravou nových projektů převzatých z předchozího volebního období. 

Na poli politickém či meziobecním byl zahájen projekt meziobecní spolupráce v rámci obcí 

spadajících pod ORP Šlapanice, který je podporován Evropskou unií. Je připravován 

Dobrovolný svazek obcí Správního obvodu ORP Šlapanice bez jakýchkoliv vstupních poplatků. 

Svazek má stanoveny dané témata školství, sociální oblast a odpadové hospodářství a dále si 

zvolil volitelné téma bezpečnost. Jak se bude projekt nadále rozvíjet, Vás budu informovat. 

Po komunálních volbách 2014 a změně ve vedení městské části Brno-Jih došlo také 

k zahájení vzájemné komunikace a přípravě spolupráce. Dnes je rozpracován první projekt 

spolupráce a to příprava budoucí výstavby chodníku Modřice-Přízřenice. Jsou odsouhlaseny 

firmy, které předloží finanční nabídku na vyhotovení investičního záměru a nejvýhodnější 

nabídka bude oslovena. Dále se také jedná s městskou částí Brno-Jih o možném propojení 

splaškové kanalizace z oblasti tzv. „kopečku“ v Přízřenicích na modřické hlavní potrubí v ulici 

Masarykova. 

Poslední pracovně-politická spolupráce je v oblasti nového vydání ZUR JmK. Dne 17.2.2015 

proběhla schůzka spolupracujících obcí, kde byla prezentována připravovaná studie řešení 

dopravy ze strany obcí. Také jsme byly seznámeni s pokračujícími pracemi na ZÚR a byl 

odsouhlasen další společný postup v řešení JZT, JT a JVT. 

 

Co se týče aktivit přímo ve městě, tak bych zde zejména zmínil dokončování návrhu ÚP a 

zpracování podaných připomínek. Při vypořádávání připomínek proběhlo několik jednání 

s JmK  MD. Dnes jsou všechny náležitosti ÚP projednány a připravuje se čistopis k veřejnému 

projednání s občany. 

Druhým významným projektem je příprava výstavby víceúčelové sportovní haly. V současné 

době se finalizují zadávací podmínky a podklady pro architektonickou soutěž o návrh haly. 

Dne 29.1.2015 zasedala ustanovená pracovní skupina, která projednala a upravila stavební 

program. Dne 3.3.2015 poprvé zasedala hodnotící porota a zahájila tak svoji činnost. 

Nejvýznamnějším rozhodnutím poroty bylo na doporučení odborníků provést soutěž 

dvoukolově a to z důvodu možnosti ve druhém kole upřesnit naše zadání plynoucí z výsledků 

prvního kola. Zadávací podmínky jsou k odsouhlasení v komoře architektů a po případných 

úpravách proti textu schváleného RMM budou ještě jednou předloženy RMM 

k odsouhlasení. Termín vyhlášení soutěže je stanoven na 20.3.2015 a celá soutěž bude 

ukončena před zasedáním ZMM v měsíci září a výsledky zde budou prezentovány. 

Dále se do konečného stádia dostalo zavedení hromadné dopravy do lokality Bobrava. 

Legislativní podmínky stanoví zveřejnění plánované smlouvy s dopravcem na úřední desce po 

dobu 60 dní. Vše ostatní, jízdní řád, smlouva, zastávky atd. jsou dnes připraveny. Po uplynutí 



stanovené doby se předpokládá zahájení provozu ve 2. polovině dubna. Město bylo pozváno 

na jednání v otázce plánované rekonstrukce dálnice D2 v úseku od křížení s D1 po sjezd 

Chrlice. Investor akce MD nás společně s projektantem ubezpečil, že objízdnými trasami 

nebude dotčeno centrum našeho města. 

U ostatních investičních akcí plánovaných na letošní rok probíhá jejich příprava. 

Období přelomu roku není jen o ukončení a přípravě projektů, ale je to doba vánočních 

svátků, plesů a dalších kulturních akcí. Nejprve jsme na počátku adventu společně rozsvítili 

Vánoční strom, proběhl Vánoční jarmark v areálu ZŠ Modřice a oslovili jsme tradičně před 

radnicí příchod nového roku. 

Před svátky a během svátků proběhl vánoční koncert na radnici za tradiční účasti členů 

BROLN  v kostele Sv. Gotharda vystoupil pěvecký sbor Kantiléna. 

31.1.2015 město uspořádalo 17. městský ples a podpořilo plesy dalších místních spolků jako 

myslivců, zahrádkářů, farníků a naposledy dobrovolných hasičů. 

Dnes se již město a zejména KŠK  připravují na první akce farních měsíců jako je dětský 

karneval a pálení čarodějnic. 

Co se týče personálního obsazení zaměstnanců Městského úřadu nedošlo v tomto směru k 

žádným změnám. 

Děkuji za pozornost. 

 

 

 


