
Zpráva starosty o činnosti úřadu v období od 7. 3. 2016 do 6. 6. 2016 

 

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

jednání a příprav projektů pro podání žádostí o dotace a projektů zařazených do rozpočtu 

letošního roku. 

Z vnějších vlivů bylo pro Modřice nejvýznamnější zahájení veřejného projednání ZÚR JmK. 

Krajský úřad dokumentaci zveřejnil 25. 4. 2016, je stanoven termín k podání připomínek 15. 6. 

2016. V rámci spolupráce obcí při projednávání ZÚR JmK proběhlo setkání 5. 5. 2016. Zde byl 

dohodnut společný postup při zpracování připomínek k celému dokumentu a další podání 

připomínek již konkrétních týkajících se vždy dané obce. Zásadní problematikou ZÚR je 

vymezení rezervy v brněnské sídelní aglomeraci na řešení dopravní infrastruktury nadmístního 

významu a tím odsunutí tohoto problému na další léta. Naše připomínka za město bude 

směřována s nesouhlasem vymezení dopravních tras v k. ú. Modřice a k vytvořené rezervě na 

dopravní infrastrukturu brněnské aglomerace. 

Dalším již pozitivnějším připravovaným projektem je rozšíření sítě cyklostezek v k. ú. Modřice a 

to v rámci spolupráce DSO Šlapanicko. Po proběhlých jednáních jsou vytipovány možné trasy a 

nyní jejich reálnost prověřují projektanti. 

K těmto projektům nadmístního či regionálního významu je nutné přiřadit naše vlastní projekty. 

Jedná se o přípravu výstavby hasičské zbrojnice na ul. Hybešova, kde je dnes odborníky 

zpracována studie řešitelnosti, v plném proudu je získání stavebního povolení na opravy 

chodníků II. etapa ulice Husovy a severní část ulice Masarykovy od železářství Kadlec a před 

vydáním stavebního povolení se nacházejí komunikace a chodníky v prostoru před budovou MŠ. 

Tato poslední akce by současně měla být i v letošním roce realizována. 

Z dokončených studií bych zmínil studii kamerového systému města Modřice, která je 

předložena ZMM dnes k projednání. 

Z našich dlouhodobějších projektů bych zmínil podanou žádost o dotaci na projektovou 

dokumentaci a vlastní zpracování povodňového plánu města Modřice včetně varovného 

systému. Realizace této akce by se měla uskutečnit v příštím roce cca od měsíce února a přípravu 

projektové dokumentace na revitalizaci sběrného dvora, na jehož realizaci jsou v dnešní době 

vypisovány dotační tituly. 

Co se týká naší současné největší investiční akce výstavby „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ 

probíhají dnes na místě budoucí stavby potřebné odborné průzkumy pro vypracování 

projektové dokumentace a vybraná projekční kancelář dle smlouvy o dílo předala městu studii 

haly. Tento dokument prozatím nevypovídá o podrobnosti řešení projektu, ale je rozpracovaným 

dokumentem dokumentace předložené ve II. kole architektonické soutěže. 



Velmi sledovanou aktivitou jiného subjektu bylo provádění terénních úprav v prostoru lokality 

Primál. Dotčený pozemek v majetku města byl realizační firmou dokončen a předán předávacím 

protokolem dne 31. 3. 2016. Nedostatky uvedené v protokolu byly odstraněny a realizační firma 

městu doloží finální geodetické zaměření, které proběhlo 30. 5. 2016. Ostatní pozemky stavebník 

dokončuje dle platného stavebního povolení s plánovaným termínem ukončení k 30. 6. 2016. 

Co se týká reklamací na PBDS a vybudované vodní nádrži při ulici Masarykova, tak na PBDS jsou 

reklamace odstraňovány dle jejich nahlášení a na vodní nádrži byly reklamační závady 

odstraněny a jejich odstranění bylo odsouhlaseno stavebním dozorem.  

Jelikož jarní měsíce jsou obdobím probouzení přírody, tak v této době dochází i ke zvyšování 

aktivit na poli kulturně-sportovním. V Modřicích se 12. 3. 2016 uskutečnil tradiční Běh 

Modřicemi zařazený do Jarního běžeckého poháru, hned druhý den 13. 3. 2016 se folklorní 

kroužek symbolicky rozloučil se zimou a přivítal jaro. Na počátku dubna město pořádalo Dětský 

karneval a poslední den v dubnu se uskutečnilo v areálu Pod Kaštany tradiční Pálení čarodějnic. 

V termínu 7. – 8. 5. 2016 se pak konaly hned dvě společenské akce a to Ženáčské hody a Pouť sv. 

Gotharda. Ve stejném termínu také došlo k oficiálnímu letošnímu otevření cyklostezky Brno – 

Vídeň, které se na počátku května pořádá již několik let.  

V otázkách personálního složení zaměstnanců města došlo k několika změnám. Na prvním místě 

bych zmínil nástup posledního vybraného strážníka k 1. 4. 2016, který je v současné době na 

vzdělávacím kurzu. Další změnou je nutné přijetí dočasného záskoku za dlouhodobou nemoc 

jedné členky úklidu v PBDS a poslední je ukončení pracovního poměru matrikářky sl. Zbořilové 

na její žádost, kterou nahradí paní Brabcová, stávající zaměstnankyně úřadu vracející se po 

dohodě předčasně z mateřské dovolené. Tato zaměstnankyně svým odborným vzděláním plně 

nahrazuje končící matrikářku. 

Děkuji vám za pozornost. 

 


