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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 17. března 2021 v 18:00 

hodin v Sále Komunitního centra, Legionářská 950 

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 8 členů Zastupitelstva města 

Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Libor Kafka, Ing. Oldřich Kahoun, JUDr. Ivo Remunda, Ing. Petr Svoboda, Mgr. 

Lenka Brázdová, Antonín Houdek 
Neomluven: 0 

 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18.00 hodin starosta Ing. Jan Vitula a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání schopné 
usnášení. 

 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 

 

B/ Volba ověřovatelů zápisu 

  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

20/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Vlastimila Helmu. 

 
Hlasování: 8 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo přijato. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
20/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 20 

 
20/1 Zahájení 

20/2 Rozprava občanů 
20/3 Zpráva o plnění usnesení 

20/4 Odkoupení objektu č. p. 294 zapsaného na LV č. 100 v KN pro obec a k.  ú.  Židlochovice 

20/5 Akční plán rozvoje města Židlochovice 2021-2022 
Aktualizace Návrhové části Strategie rozvoje města na léta 2015 - 2025 

20/6 Rozprava občanů 
20/7 Rozprava zastupitelů 

20/8 Závěr 
 

Hlasování: 8 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

D/ Zápis z 19. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Prof. MUDr. Peterem  Wendschem a doc. Mgr. 

Petrem Francánem, byl vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je schválený. 
Připomínky a dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 

 
K bodu 

20/2 Rozprava občanů 
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Diskuse:  
 

Na jednání se dostavili občané ulic Svratecká a Sportovní s opětovnou stížností na hluk některých vlakových 
souprav. Pouští nahrávku obtěžujícího hluku a odevzdávají starostovi petici proti tomuto hluku. Konstatují, že 

jejich stížnost není namířena proti vlaku jako takovému ani proti provozu nádraží, ale kritizují konkrétní hluk, 

který vydávají některé vlakové soupravy. Požadují od vedení města rychlé řešení problému. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že velice intenzivně jedná jak s Českými drahami, tak se Správou železnic. V současnosti se 
projektuje protihluková stěna, která by se měla začít stavět již letos. Nejzazší termín výstavby je kvůli nutným 

procesům odhadován na prosinec 2021, předpokládá se ale, že by se mohlo začít dříve, a to duben nebo 

květen. Po zvýšení venkovních teplot je také přislíbeno noční vypínaní vlakových souprav. 
Přítomní občané 

konstatují, že hluk je obtěžující i přes den. Nemohou otevřít okno a ani si sednout na terasu. Uvádí, že je velký 
rozdíl v konkrétních vlacích. Staré soupravy hlučné nejsou. Apelují na to, aby se starosta zasadil o to, aby do 

Židlochovic dráhy posílali jen tyto nehlučné soupravy. Zvažují i medializaci celé kauzy. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že se o to pokusí, zároveň ale konstatuje, že o této variantě jednal s drahami již dříve, ale z nějakého, 

jemu nepříliš jasného důvodu, to nebylo možné. Důvod souvisel s tvorbou grafikonu. Přesto je požádá o 
zařazení starých jednotek znovu a zároveň je seznámí s peticí občanů. Konstatuje, že se Škodě Transportation, 

dodavateli nových vlakových souprav, podařilo splnit homologaci navzdory tomuto hluku. 
doc. Mgr. Francán 

chápe rozčilení občanů a konstatuje, že zastupitelstvo tento problém vnímá. Ujišťuje přítomné, že se vedení 

města situací intenzivně zabývá, bohužel ale druhá strana není tak pružná. K medializaci nabízí pomoc se 
zajištěním České televize. To však neurychlí postup Českých drah. 

Ing. Vitula 
upřesňuje, že výběr vlakových souprav a jejich případné odstavení mimo Židlochovice řeší České dráhy, 

výstavbu protihlukové stěny pak Správa železnic. S urychlením vyřízení stavebního povolení na výstavbu zdi 
se bude město snažit také maximálně pomoci, a to rychlým vyjádřením města jako vlastníka pozemků anebo 

apelem na SUS k jejich rychlému stanovisku. Dále uvádí, že zeď by měla být vysoká 6 metrů a má být 

zhotovena z materiálu pohlcujícího hluk. To by mělo zabránit i odrazu hluku ze silnice. Konstatuje, že v pátek 
budou České dráhy z našeho nádraží natáčet reportáž. Tam je na tyto problémy znovu upozorní.  

 
P. Praženková 

se dále dotazuje, zda město neuvažuje o zbudování nového workoutové hřiště. Mají tam jen výběh pro psy a 

děti se nemají kde zabavit. Jako příklad uvádí nové hřiště v Nosislavi. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že město má vyhotovený projekt na rekonstrukci fotbalového stadionu. Tato investice ale nebude 
realizována dříve než v horizontu 2 let, navíc náklady na rekonstrukci jsou kolem 160 mil. Kč. Konstatuje, že 

loni se vybudovalo nové hřiště v areálu ZŠ.  

P. Praženková 
se domnívá, že to je určené pro malé děti, měla na mysli hřiště pro starší děti. Dále se dotazuje, jak je sportovní 

areál ZŠ přístupný pro veřejnost. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že areál přístupný veřejnosti je, zamyká se pouze na noc.  
 

Mgr. Rubáš a Mgr. Funk, členové vlastivědného spolku 

žádají město o sponzorský dar na vydání publikace o rodině Robertů a židlochovickém cukrovaru. Představují 
zastupitelům pracovní verzi publikace. 

MUDr. Wendsche  
se k žádosti za vlastivědný klub připojuje.  

Ing. Vitula 

se dotazuje na náklady pro tisk této publikace. 
Mgr. Rubáš 

odpovídá, že náklady budou kolem 80-90 tis. Kč na 200 výtisků. Podařilo se jim získat již nějaký sponzorský 
dar a chybí jim asi 50 tis. Kč. Autoři publikace pracovali bez nároku na honorář.  

MUDr. Wendsche 
uvádí, že o uvedenou částku požádal v žádosti o dotaci z programu dotace spolkům. 

Mgr. Šenkyřík 

konstatuje, že tento postup byl správný, rada se bude žádostí zabývat.   
doc. Mgr. Francán 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 20 3 

se dotazuje na autorská práva publikace. Upozorňuje, že pokud část obsahu tvoří bakalářská nebo rigorózní 

práce, je potřeba žádat školu o souhlas s použitím tohoto obsahu.  
Mgr. Funk  

děkuje za upozornění.  
 

K bodu 

20/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 20/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 
zprávu o plnění usnesení splatných k 17. 3. 2021. 

 
K bodu 

20/4 Odkoupení objektu č. p. 294 zapsaného na LV č. 100 v KN pro obec a k.  ú.  Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 20/4 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
konstatuje, že FV doporučuje bod ke schválení. 

Ing. Maša 

se dotazuje, jaký je s objektem záměr. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že snahou města je zatím pouze to, aby objekt nekoupil jiný zájemce. Směřovat se pak 
pravděpodobně bude ke klubovému využití. 

 
Návrh usnesení: 

 

2021/20/4 ZM rozhodlo: 
koupit nemovitost č. p. 294 stojící na pozemku p. č. 22, zapsanou na LV č. 100 pro obec a 

katastrální území Židlochovice, od xx, za kupní cenu 250 000,- Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 
 

K bodu 

20/5 Akční plán rozvoje města Židlochovice 2021-2022 
Aktualizace Návrhové části Strategie rozvoje města na léta 2015 - 2025 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 20/5 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

P. Helma 
se dotazuje, proč tento plán nebyl veřejně projednáván s občany města. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že jedná o aktualizaci návrhové části strategie, která je nutná k žádosti o dotaci. Nová strategie 
bude s občany v budoucnu projednávána.   

Ing. Witala 
se dotazuje, o jaké dotace se jedná.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že se jedná o operační program životního prostředí, a žádost se podává na projektovou dokumentaci 
povodňového parku u hl. silnice ve výši 1,5 mil. Kč. Celá investice by měla být kolem 60 mil. Kč a počítá se se 

100% dotací.  
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Návrh usnesení: 
 

2021/20/5 ZM schvaluje: 
- Akční plán rozvoje města Židlochovice 2021 - 2022 

- Aktualizaci Návrhové část Strategie rozvoje města na léta 2015 – 2020. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 8 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo přijato. 

 
K bodu 

20/6 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 

20/7 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

Ing. Betáš 

se dotazuje, kdy bude organizováno čištění ulic. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že podle počasí, asi po Velikonocích, začátkem dubna. Současně oznamuje, že město organizuje i 
tradiční úklid okolí města dobrovolníky, a to individuální formou.  

Ing. Betáš 
konstatuje, že myslivci se k úklidu připojí jako každý rok. Připadá mu, že nepořádek je ale větší.  

Ing. Vitula 

souhlasí, že tam, kde je větší pohyb turistů odpadků přibylo. Vyčištěné úseky z minulých let, které nejsou tolik 
turisticky navštěvované, se ale znovu neznečišťují. Výjimkou jsou plochy u silnic, kam pravděpodobně některé 

posádky aut vyhazují prázdné pet lahve z oken.  
P. Helma 

se dotazuje na zrušené členství starosty v TOP 09. Zajímá ho postoj místní TOP 09 v souvislosti s vysokým 

zadlužením města. 
Ing. Vitula 

vysvětluje, že tuto kauzu vnímá jako akci již bývalého spolustraníka Vlastimila Válka na vyčištění konkurence 
v TOP 09 na jižní Moravě. S postupem TOP 09 nesouhlasí a bude se bránit soudně. Návrat zpět do strany ale 

neplánuje, jde mu jen o očištění jeho jména.  

Mgr. Šenkyřík 
uvádí, že místní organizace TOP 09 přijala k vyloučení jasné odmítavé stanovisko, stojí za Ing. Janem Vitulou. 

Ing. Maša 
se dotazuje, zda nemůže ověřovatel zápisu podepsat zápis ZM elektronicky.  

P. Motlíčková 
vysvětluje, že auditoři požadují dokumenty pro kontrolu v papírové formě. V případě elektronických podpisů 

je potřeba k dokumentům vyhotovovat ověřovací doložky, což je byrokraticky více zatěžující, než klasicky 

podepsané zápisy. 
 

K bodu 

20/8 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:05 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 

Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  
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Ověřovatelé Ing. Petr Maša  ........................................................  
 

 
 Vlastimil Helma  ........................................................  

 

V Židlochovicích dne  
 


