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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 22. března 2017 v 18:00 

hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 

 

Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:00 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 
města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: MVDr. Pavel Forejtek, Ing. Petr Chocholáč, Vlastimil Helma se dostavil v 18:05, Mgr. Tomáš 
Šenkyřík se dostavil v 18:10. 

Neomluven:  
 

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: 
 

21/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Jana Šotnara a Ing. Petra Mašu. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

21/0.2 ZM schvaluje: 
upravený program jednání ZM č. 21 

 

21/1 Zahájení 
21/2 Rozprava občanů 

21/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice 
21/4 Odkoupení areálu sběrných surovin od společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o., prodej části  

pozemku p. č. 558/1 společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o. 

21/5 Informace z jednání RM Židlochovice 
21/6 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu r. 2017 

21/7 Žádost o odkoupení parcely v ulici Lidické 
21/8 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM 

21/9 Darovaní částí cyklostezek „Židlochovice 1 a 2“ do vlastnictví města Židlochovice 
21/10 Prodej pozemků v lokalitě Líchy 

21/11 Zpráva o plnění usnesení 

21/12 Rozprava občanů 
21/13 Rozprava zastupitelů 

21/14 Závěr 
 

Hlasování: 11 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
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D/ Zápis z 20. zasedání ZM byl řádně ověřen Janem Šotnarem a Vlastimilem Helmou, byl vyložen 

k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Lze tedy považovat zápis za schválený. Připomínky a 

dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 

K bodu 

21/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

21/3 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice 

Popis:  příloha č. 21/3 

 
Npor. Bc. Libor Dofek seznámil přítomné zastupitele se „Zprávou o bezpečnostní situaci v městě Židlochovice 

za rok 2016“ (příloha č. 21/3). 
 

V 18:05 se dostavil Vlastimil Helma, přítomno je 12 členů ZM. 
 

V 18:10 se dostavil Mgr. Tomáš Šenkyřík, přítomno je 13 členů ZM. 
 
Diskuse:  

 
Ing. Vitula 

děkuje a chválí výbornou spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Židlochovice. 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o bezpečnostní situaci ve městě - Policie ČR OO Židlochovice. 
 

K bodu 
21/4 Odkoupení areálu sběrných surovin od společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o., prodej 

části pozemku p. č. 558/1 společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o. 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/4 

 

Diskuse:  
 

P. Helma 
se dotazuje, zda považujeme současný areál sběrných surovin za zpustlý. Zda je správné, že společnost 

Hulman vybuduje zcela nový areál bez přispění vlastních finančních prostředků.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že současný areál nezapadá esteticky do plánované výstavby přestupního terminálu. Jeho 

odkupem navíc město získá prostor pro vybudování parkovacích míst. Dále konstatuje, že pokud má město, 
z důvodu rozvoje nějakého území, o konkrétní nemovitost zájem, musí částečně respektovat požadavky 

prodávajícího. Prodávajícímu současný stav vyhovuje a o přestěhování vlastně nestojí. Situaci srovnává 

s odkupem nemovitosti na Strejcově sboře, kterou město potřebovalo pro rozvoj areálů hasičů. Uvádí, že 
náklady na vybudování nového areálu prověřil Odbor investic a místního hospodářství, jsou adekvátní kupní 

ceně. 
P. Helma 

se dotazuje, zda plocha, kterou v současnosti sběrné suroviny zaujímají, nebyla v důvodové zprávě uvedena 
záměrně.   

JUDr. Čermáková 

autor zprávy, uvádí, že nikoliv, informaci neuvedla, protože výměra nemá podstatný vliv na stanovení ceny.  
Pro potřeby dotace je nutné doložit znalecký posudek na tržní cenu areálu, hodnotí se tedy celý areál jako 

celek.  
Ing. Minařík (zástupce společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o.) 

uvádí, že se jedná asi o 1 700 m2. 

P. Helma 
děkuje za vysvětlení a konstatuje, že bude přesto hlasovat proti návrhu. 

Ing. Maša 
se dotazuje, zda bude parkoviště po celé ploše pozemku. 
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Ing. Vitula 

odpovídá, že z větší části bude parkoviště a část bude vyčleněna pro parkování kol. 

Ing. Br. Svoboda 
se dotazuje, zda může nastat situace, že se uskuteční odkup, ale nebude přiznána dotace.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ne, podmínkou odkupu je přiznání dotace. 

 

Návrhy usnesení: 
 

21/4.1 ZM rozhodlo: 
prodat část pozemku p. č. 558/1 o výměře cca 1891 m2, který je zapsán v katastru nemovitostí 

pro obec a k. ú.  Židlochovice na listu vlastnictví č. 1, vedle sběrného dvora na ul. Topolové, za 

cenu 115.000,- Kč, společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o., se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 
691 23, IČ: 255 68 311. Přesnou výměru určí geometrický plán. 

 
21/4.2 ZM rozhodlo: 

odkoupit od společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o., se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 691 
23, IČ 255 68 311 pozemky p. č. 545/2 a 548/150  a dále pozemek p. č. 545/5, jehož součástí 

je stavba bez čísla popisného  nebo evidenčního, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obec a 

k. ú.  Židlochovice na listu vlastnictví č. 895, za cenu 4.615.000,- Kč. 
 

21/4.3 ZM schvaluje: 
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Židlochovice a společností HULMAN – 

kovošrot s.r.o. se sídlem Pohořelice, Nová Ves 8, PSČ 691 23, IČ 255 68 311. 

 
Hlasování o návrzích usnesení: 12 pro 

 0 zdrželo 
 1 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 

21/5 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  

 
Ing. P. Svoboda 

se dotazuje na plánovanou prodejnu Karlovy pekárny pod „věžákem“. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že celý dům řešil léta problémy s vyčleněním bytových a nebytových jednotek domu. 
V současnosti se situaci podařilo díky panu Hladkému vyřešit, dům chtějí opravovat a spolupracují s městem 

na návrhu fasády. Předpokládá, že poté opraví prostor pro prodejnu i pan Kraus.  

 
ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu 

21/6 Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu r. 2017 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/6 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 
21/6.1 ZM schvaluje: 

přijetí rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu r. 2017. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
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 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

21/7 Žádost o odkoupení parcely v ulici Lidické 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/7 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

21/7.1 ZM rozhodlo: 
prodat ½ pozemku p. č. KN 711/78 o výměře 260 m2 v k. ú. Židlochovice, který je zapsán na LV 

č. 1 pro k. ú. a obec Židlochovice xxxxxxxxxx a druhou polovinu pozemku do společného jmění 

manželů xxxxxxxxxxx za navrženou kupní cenu 100,- Kč/m2.  
 

Jedná se o pozemek za zahradou jejich domu směrem k protipovodňové ochranné zdi zezadu 
ul. Lidické. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

21/8 Bezúplatný převodu pozemku od ÚZSVM 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/8 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

21/8.1 ZM rozhodlo: 

přijmout bezúplatným převodem do majetku města pozemek p. č. 436/3 o výměře 172 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsán na LV č. 60000 pro k. ú. Židlochovice od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. 
 

Jedná se o pozemek vedle Farského potoka u soutoku se Svratkou. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

21/9 Darovaní částí cyklostezek „Židlochovice 1 a 2“ do vlastnictví města Židlochovice 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/9 

 
Diskuse:  

 
P. Helma 

se dotazuje na současné fungování svazku obcí Cyklistická stezka Brno – Vídeň.   
Mgr. Šenkyřík 

konstatuje, že současnou předsedkyní je paní Jana Drápalová, starostka Brna, Nového Lískovce, 

místopředsedou je on. Svazek funguje poměrně dobře a jeho prioritou je v současnosti větší orientace na 
rakouskou stranu - rozvíjení spolupráce. Je to i důvod, proč se opět plánuje otevření cyklostezky v Hevlíně.  

Dále uvádí, že bylo schváleno dobudování bezpečných úseků cyklostezky podle dokumentace Ing. Jebavého. 
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Konstatuje, že sčítač, umístěný v Židlochovicích na sjezdu z lávky, eviduje zvyšující se počet cyklistů.  

Cyklostezka navíc, po skončení udržitelnosti projektu, uvažuje o jeho přemístění tak, aby sčítal i cyklisty 

projíždějící cestou pod sjezdem z lávky.  
 

Návrhy usnesení: 
 

21/9.1 ZM rozhodlo: 

přijmout jako dar stavbu cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 2“ od Cyklistické stezky Brno – 
Vídeň, dobrovolného svazku obcí se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. Jedná se 

vlastnický převod díla cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 2“, která byla realizována na 
pozemcích ve vlastnictví města Židlochovice parc. č. KN 552/1, 541/7 a  pozemku parc. č. 

541/8  ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – 

Žižkov, IČ: 01312774. Na výše uvedenou stavbu vydal Městský úřad v Židlochovicích – odbor 
dopravy dne 25. 5. 2012 pod č. j. OD/5362/2012-3 SO kolaudační souhlas.  
Do doby uzavření smlouvy darovací bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací 
s účinností do 31. 12. 2017. 

 
21/9.2 ZM rozhodlo: 

přijmout jako dar stavbu cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 1“ od Cyklistické stezky Brno – 

Vídeň, dobrovolného svazku obcí se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice. Jedná se 
vlastnický převod díla cyklistické stezky úseku: „Židlochovice 1“, která byla realizována na 

pozemcích ve vlastnictví města Židlochovice parc. č. 1197/3, 1198/2, 1200, 1180/6, 1180/5, 
1199/1, 1199/2 (dříve před vyhlášením platnosti digitální katastrální mapy dne 13. 10. 2016 

byly pozemky označeny parc. č. PK 430/6, PK 430/10, PK 430/39), a pozemků jiných subjektů: 
► parc. č. 1178/3  v k. ú. Židlochovice. Vlastníkem pozemku je Česká republika s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Povodí Moravy s. p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno. 

► parc. č. 1215/1 v k. ú. Židlochovice. Vlastníkem pozemku je Česká republika s právem 
hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 
► parc. č. 1181, 1180/4  (dříve před vyhlášením platnosti digitální katastrální mapy dne 

13.10.2016 byl pozemky označen parc č. PK 430/12) v k.ú. Židlochovice ve vlastnictví 

soukromých subjektů. 
Na výše uvedenou stavbu vydal Městský úřad v Židlochovicích – odbor dopravy dne 10. 8. 2015 

pod č. j. OD/9748/2015-3 SO kolaudační souhlas.  
 

Do doby uzavření smlouvy darovací bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací 

s účinností do 31. 12. 2020. 
 

Hlasování o návrzích usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení byla schválena. 
 

K bodu 
21/10 Prodej pozemků v lokalitě Líchy 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 21/10 

 

Diskuse:  
 

Ing. Vitula 

doplňuje, že podmínkou prodeje pozemku bude složení částky na pozdější vybudování propojovací 
komunikace z lokality Líchy na ulici Brněnskou. 

P. Helma 
tuto podmínku vítá.  

Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje zda přístup do lokality bude tedy z ulice Janáčkova a ze strany od koupaliště.   
Ing. Vitula 

uvádí, že na katastru je podle územního plánu zaneseno předkupní právo města na pozemky, přes které by 
měla propojovací komunikace vést. Do doby zbudování bude lokalita přístupna přes ulici Janáčkovu a 

provizorně, pro zásahové vozy, ze strany od koupaliště.  
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Ing. Br. Svoboda 

se dále dotazuje, kolik domů má v lokalitě přibýt.  

Ing. Koutná 
odpovídá, že max. 30. 

 
Návrh usnesení: 

 

21/10.1 ZM rozhodlo: 
prodat pozemky v k. ú. Židlochovice, zapsané na LV č. 1: 

p. č. KN 711/103 – 19 m2,  p. č. KN 711/207 – 903 m2, p. č. KN 711/101 – 262 m2,  p. č. KN 
711/160 – 233 m2, p. č. KN 711/203 – 2108 m2, p. č. KN 5004 – 2065 m2 a část pozemku 979/1 

–  o výměře cca 450 m2, xxxxxxxxx za stanovenou kupní cenu 600,- Kč/m2 bez DPH s možností 

převedení práva na odkoupení  na společnost Global Real s.r.o., IČO 25330292. 
 

Přesnou výměru části pozemku p. č. 979/1 určí oddělující geometrický plán.   
 

Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pozemky 
s Ing. Výborou na dobu určitou do 28. 2. 2018. 

 

Jedná se o pozemky za ulicí Janáčkovou - Líchy. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
21/11 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 21/11 

 
Diskuse:  

 
P. Šotnar 

konstatuje, že KV provedl kontrolu plnění usnesení a je plněno tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

P. Helma 
se dotazuje k rozvojové zóně na Žerotínově nábřeží. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že po schválení nového územního plánu je problém s vydáním stavebního povolení pro pana 

Mlčáka. Jeho původní projekt počítal s výjezdem na hlavní silnici, to však nový územní plán neumožňuje.  

P. Helma 
se dotazuje, zda lze tedy vyjíždět na ulici Komenského a zda je stanoven výškopis.   

Ing. Koutná 
odpovídá, že výškopis bude stanoven s projektem propojovací komunikace, která se zpracovává.  

P. Helma 
se dotazuje, kdy bude projekt zpracován.  

Ing. Koutná 

odpovídá, že přesný termín není schopná nyní sdělit, bude to letos. 
Ing. Vitula 

popisuje průběh jednání s panem Mlčákem. Bohužel byl několikrát upozorněn na nutnost podání žádosti o 
stavební povolení před schválením nového územního plánu. Pan Mlčák ale vyčkával na souseda, který 

nakonec ani stavět neplánuje, a žádost podle starého územního plánu podat nestihl. Starý územní plán mu 

totiž výjezd na hlavní silnici umožňoval, nový to zakazuje. Důvodem je, aby neměl tento výjezd každý z nově 
stavěných domů. Stavebníci se podle nového územního plánu mají napojit na novou komunikaci, která 

povede středem území. Řešení by možná bylo nějaké provizorně-technické, ale bylo by složité. Další 
podmínkou je stanovení výškopisu a projednání regulačního plánu území. Ten má na starosti paní 

Karhánková, která je ovšem v dlouhodobé pracovní neschopnosti a pracuje z domova. Rozsah její práce je 
tedy limitován jejím zdravotním stavem. Město dělá vše pro to, aby panu Mlčákovi stavět umožnilo.  

P. Helma 
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se dotazuje, kdy tedy bude moci Petr Mlčák o st. povolení požádat. Připadá mu absurdní, že majitelé 

pozemků, které jsou určené jako stavební, stavět nemůžou. Konstatuje, že s Mlčákovými bylo jednáno už 

před lety, městu věnovali pozemek pro komunikaci a dodnes nemohou stavět. 
Ing. Vitula 

situace lituje. Konstatuje, že Mlčákovým škoda nevznikla, a že je v darovací smlouvě ujednání, že v případě 
nerealizace stavby komunikace dostanou pozemek zpět.   

P. Helma 

se dotazuje, zda existuje způsob, jak panu Mlčákovi pomoct. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že by město mohlo vybudovat příčnou komunikaci nebo změnit územní plán. Vysvětluje důvody 
omezení i nutnosti pořízení regulačního plánu, srovnává nově vybudované lokality města, které územní plán 

neměly a nedopadly dobře.  

Ing. Koutná 
se domnívá, že napojení domu na komunikaci Komenského neumožní stavebníkovi získání hypotéky.  

Ing. Vitula 
konstatuje, že město bude dál hledat řešení. 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení s termínem plnění k 22. 3. 2017. 

 
K bodu 

21/12 Rozprava občanů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

K bodu 

21/13 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  
 

MUDr. Wendsche 

se dotazuje k provozu hracích automatů v pivnici na náměstí.  
Mgr. Šenkyřík 

uvádí, že v loňském roce město vyhláškou utvrdilo zákaz hazardu ve městě. Kontrola dodržování zákazu 
hazardu přešla na celní správu. Letos v lednu město celní správu urgovalo o kontrolu, celní správa 

nereagovala, byla zaslána další urgence. Teprve minulý týden došla odpověď, že se zabývají tím, zda se 

vůbec o hazard jedná. Hernu navštívili a přístroje zdokumentovali. Město bude podnikat další kroky.  
Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje na možnosti parkování rodičů dětí nižšího stupně u nové přístavby školy.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že u školy se buduje parkoviště. 

Ing. Br. Svoboda 
se dále dotazuje na přibližnou časovou osu zahájení výstavby v lokalitě Líchy.  

Ing. Vitula 
odhaduje dva roky.  

JUDr. Remunda 
předkládá opětovně k projednání doplnění dopravního značení v obytných zónách. 
 

K bodu 

21/14 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:45 hod. 
 

 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 

 
Starosta Ing. Jan Vitula  ........................................................  

 

 



Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 21 8 

Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  

 

 
 Ing. Petr Maša  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne  

 


