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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva Města Židlochovice, konaného dne 25. října 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 13 členů Zastupitelstva 
Města Židlochovice (dále jen ZM).  

 

Omluven: Vlastimil Helma, Ing. Petr Chocholáč 
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: 

 
25/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Forejtka a Jana Šotnara. 

 
Hlasování: 13 pro 

 0 zdržel 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 

 

C/ Program 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 

 
25/0.2 ZM schvaluje: 

program jednání ZM č. 25 
 

25/1 Zahájení 

25/2 Rozprava občanů 
25/3 Zpráva o plnění usnesení 

25/4 Informace z jednání RM Židlochovice 
25/5 Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejně přístupném místě 

25/6 Odkoupení pozemku od I. Černé, Hrušovany 
25/7 Rozpočtová opatření za  3. čtvrtletí 2017 

25/8 Koupě pozemků na Výhonu 
25/9 Rozprava občanů 

25/10 Rozprava zastupitelů 
25/11 Závěr 

 

Hlasování: 13 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 

D/ Zápis z 24. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Petrem Mašou a Ing. Petrem Svobodou, 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. 
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K bodu 

25/2 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 

P. Moudrá 
vyjadřuje přání na obnovu stromů kolem fotbalového hřiště. 

Ing. Vitula 
vysvětluje, že ke kácení došlo na základě kontroly, která odhalila jejich velmi špatný stav. Výsadba však 

bude obnovena.  
 

K bodu 

25/3 Zpráva o plnění usnesení 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/3 

 

Diskuse:  
 

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

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení s termínem plnění k 25. 10. 2017. 

 
K bodu 

25/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

 

Diskuse:  

 
Ing. Br. Svoboda 

se dotazuje, místo jakých objektů je plánováno umístění komunitního centra. 
Ing. Vitula 

odpovídá, že se jedná o objekty hned za radnicí, a to počínaje garáží po modrý domek č. p. 98 včetně. 

P. Houdek 
vyjadřuje názor, že provozování koupaliště je nerentabilní a nemá smysl. 

Ing. Vitula 
souhlasí, že ekonomicky nejvýhodnější by opravdu bylo celý areál zavést hlínou a vysázet zde stromy. 

Vybudování celého nového areálu by stálo stovky milionů korun, město však směřuje k tomu, aby byla 

započata jeho rekonstrukce, která by byla financována z dotací. V současnosti je nejvíce potřeba 
rekonstrukce strojovny za cca 4,5 mil. Kč, výměna bazénů by pak stála asi 15 mil. Kč. Velkou položkou 

nákladů na provoz činí energie, které by se po této rekonstrukci značně snížily. Provozní náklady by pak 
nebyly tak vysoké a stav by byl uspokojivý na dalších 20 let. Poté by se dalo uvažovat, jak s areálem dál. 

PhDr. Rubáš 
se dotazuje na šance, jak tyto dotace sehnat. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že určité možnosti tu jsou, vhodné dotační tituly se hledají.  
 

ZM bere na vědomí: 
informace z jednání RM Židlochovice. 

 

K bodu 
25/5 Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejně přístupném místě 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/5 

 
Diskuse:  
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P. Šotnar 

se dotazuje na zákaz v souvislosti se svátkem Svatomartinských vín, kdy degustace probíhá před kostelem. 

Je potřeba žádat o výjimku?  
Ing. Vitula 

odpovídá, že ne, v tomto případě se jedná o společenskou a kulturní akci, na kterou se zákaz nevztahuje. 
P. Šotnar 

děkuje a zároveň všechny přítomné na tuto akci zve. 

Ing. Br. Svoboda 
se dotazuje, jaká je krajní pravomoc městské policie v těchto situacích.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že dosud neměla městská policie v souvislosti s popíjením na veřejnosti pravomoci téměř žádné. 

Schválením vyhlášky se její porušení stává přestupkem a městská policie má tedy pádný argument 

k vykázání takovýchto osob.    
P. Šebek (velitel MP) 

souhlasí, strážníci mohli dosud tyto osoby pouze napomenout, nyní je budou moci vykázat nebo řešit 
porušení jako přestupek.  

PhDr. Rubáš 
se dotazuje, zda se výjimka týká i společenských akcí pořádaných soukromými subjekty. Může např. on 

s partou kamarádů popíjet na náměstí?  

Mgr. Kejřová 
odpovídá, že nemůže. 

JUDr. Remunda 
navrhuje odstranění lavičky u potravin na Žižkově, to by dle jeho názoru situaci vyřešilo. 

Mgr. Kejřová 

odpovídá, že by to pravděpodobně nic nevyřešilo, sedět se dá i na plotě gymnázia.  
Ing. Vitula 

doplňuje, že lavičky byly k obchodu instalovány na přání seniorů a ti je zde také využívají.   
Mgr. Kejřová 

znovu vysvětluje záměr vyhlášky a výběr zakázaných zón.   
PhDr. Rubáš 

se dotazuje, zda se při kulturní akci výjimka vztahuje i na místo, které s akcí nesouvisí.  

Mgr. Kejřová 
odpovídá, že nikoliv. 

Ing. Maša 
upozorňuje na to, že vymezení veřejných prostranství ve vyhlášce není úplně jednoznačné.  Není totiž jasné, 

zda se jedná o ulice ohraničené křižovatkou směrem do nebo z města.  

Mgr. Kejřová 
odpovídá, že součástí vyhlášky je i mapa s přesným vymezením těchto prostranství.  

MUDr. Wendsche 
se dotazuje, zda zákaz platí na restauračních zahrádkách.  

Ing. Vitula 

odpovídá, že neplatí. 
 

Návrh usnesení: 
 

25/5.1 ZM schvaluje: 
znění Obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně 

přístupném místě, včetně přílohy č. 1 (mapy vymezující veřejná prostranství, kterých se 

vyhláška vyhlášky týká). 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 
 0 zdrželo 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 
25/6 Odkoupení pozemku od I. Černé, Hrušovany 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 
popis: příloha č. 25/6 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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Návrh usnesení: 

 
25/6.1 ZM ruší: 

svoje rozhodnutí č. 18/10.2 ze dne 16. 11. 2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

25/7 Rozpočtová opatření za  3. čtvrtletí 2017 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

rozpočtová opatření č. 9 – č. 11  rozpočtu  r. 2017. 
 

K bodu 

25/8 Koupě pozemků na Výhonu 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 25/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

25/8.1 ZM rozhodlo: 
koupit prostřednictvím RK CENTURY 21 Bonus Brno, se sídlem Křenová 71, 602 00 Brno,  do 

svého vlastnictví pozemky p. č. 2489, 2490, 2491, 2492/3 a 2492/5, které jsou  zapsané 
v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 912, od vlastníka pozemků xxx,  za 

stanovenou kupní cenu 210.000,- Kč. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 

25/9 Rozprava občanů 

 
Diskuse:  

 
P. Houdek 

se dotazuje k rušení stánku PNS u autobusového nádraží. Hodně lidí ho využívá a bude jim chybět.   

Ing. Vitula 
odpovídá, že jeho rušení není pouze výmyslem města. Dle památkářů se jedná o tzv. „parazitní“ stavbu 

(další je i stavba Adosy u zám. zdi), která nemá v blízkosti zámku co dělat.  Stánek je, na rozdíl od domku 
Adosy, ve vlastnictví města a souhlas památkářů s výstavbou terminálu byl jeho odstraněním podmíněn. Pro 

jeho umístění hledalo město jiný prostor, ovšem bez výsledku. Byla oslovena např. p. Helmová k jeho 

umístění do bistra, ta však odmítla.   
Ing. Kafková 

uvádí, že nabídku PNS bude nově poskytovat prodejna krmiv.  
P. Houdek 

kritizuje stánek zeleniny u hl. silnice.  
Ing. Vitula 
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vysvětluje, že k jeho povolení došlo nedorozuměním. Žádost byla předložena radě města jako žádost o zábor 

pozemku. S tím rada souhlasila, neboť nepředpokládala, že se bude jednat o takovouto stavbu. Pro tu by 

měl majitel správně žádat o pronájem pozemku. Zábor je platný do konce října a majiteli již bylo oznámeno, 
že další zábor ani pronájem pozemku pro tuto boudu již rada neschválí.   

MVDr. Forejtek 
upozorňuje na nevhodně a špatně opravenou díru na konci Masarykovy ulice.  

Mgr. Šenkyřík 

odpovídá, že město o ní ví a vše již vyřizuje Ing. Koutná. 
MVDr. Forejtek 

dále popisuje časté nebezpečné situace na křižovatce z ulice Masarykova na Blučinu. Někteří řidiči jedoucí z 
města a odbočující doleva chybně stojí v protisměru v pravé části této křižovatky ve tvaru Y. Řidič jedoucí od 

Blučiny a odbočující do Židlochovic tak má přímo ve svém pruhu špatně stojící vozidlo v protisměru. Je to 

nečekané a velice nebezpečné.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že o situaci ví. Vyřešila by to změna křižovatky na tvar T. Prověří na odboru dopravy jiné možné 
řešení. 

Ing. P. Svoboda 
konstatuje, že problémem jsou řidiči neznající předpisy.  

PhDr. Rubáš 

upozorňuje na nevhodně umístěný přechod pro chodce ve spodní části náměstí. Řidič vjíždějící na náměstí a 
dávající přednost chodcům často svým vozidlem zavazí v křižovatce. Navrhuje jeho přesunutí. 

Ing. Vitula 
odpovídá, že o tomto problému se ví. Samotný přesun přechodu je však finančně nákladný, nelze ho jen 

překreslit, ale musí se přizpůsobit dopravním předpisům.  Město má  však navrženou rekonstrukci celého 

náměstí, jeho zjednosměrnění a vybudování propojovací komunikace ul. Komenského s hl. silnicí. Součástí 
těchto realizací pak bude i vyřešení tohoto přechodu. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje na vývoj kolem jednosměrky na Žižkově ulici.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že jednání skončila nesouhlasem Policie ČR. Občané se shodli na řešení, avšak Policie ČR trvá na 

opačném směru návrhu jednosměrky. To by však pro občany bylo špatným řešením.  

JUDr. Remunda 
se dále dotazuje, jak pokračuje dotační program na opravu fasád. 

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že pro letošní rok je program uzavřen. Celkem byly podány 4 žádosti a k dnešnímu dni jsou 2 

vyúčtované. V rozpočtu jsou naplánovány prostředky pro tento program i na příští rok. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje, proč byl ořezán strom u pošty.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že z bezpečnostních důvodů.  

MUDr. Wendsche 

se dotazuje, které autobusy budou zastavovat na nových zastávkách na sídlišti.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že všechny, které kolem projíždí a zajíždějí na nádraží. Budou zastavovat jak na sídlišti tak zajíždět 
na nádraží.  

Ing. Maša 
se dotazuje na zpomalovací pruhy na ulici Komenského a Masarykova.  

Ing. Vitula 

se omlouvá, že dosud nezná odpověď.  
P. Šotnar 

konstatuje, že občané kritizovali, že v neděli nebyly na infokanále zveřejněny výsledky voleb.  
Mgr. Kejřová 

odpovídá, že výsledky se dávaly na infokanál v pondělí. 

Ing. Vitula 
se za to omlouvá. 

P. Šotnar 
se dotazuje na důvod odstranění nástěnek u věžáku.  

Mgr. Šenkyřík 
odpovídá, že o jejich odstranění bylo rozhodnuto na poradě vedení z estetických a hlavně bezpečnostních 

důvodů.  

P. Šotnar 
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konstatuje, že o nástěnky mají některé organizace zájem. Převážně starší občané je pak pravidelně sledují.  

Navrhuje jejich nové umístění na cihlové zdi ve spodní části náměstí. 

Mgr. Šenkyřík 
děkuje za námět. 

PhDr. Rubáš 
se dotazuje jak pokračuje výstavba parčíku u Penny. 

Ing. Vitula 

odpovídá, že se připravuje výběrové řízení.  
P. Moudrá 

se dotazuje, zda bude jeho součástí i veřejné WC.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že ne. 

MUDr. Wendsche 
navrhuje, že WC by mohlo být moderní, samočistící, v kombinaci s trafikou.  

Ing. Vitula 
souhlasí, ale jeho umístění u parčíku nepovolí památkáři.  

JUDr. Remunda 
se dotazuje, zda bude pozemek pod chodníkem k Žerotínově nábř. převeden na město. 

Ing. Vitula 

předpokládá, že ano. 
Mgr. Šenkyřík 

seznamuje přítomné s návštěvou pana Roberta, který má do Židlochovic přijet příští týden. Jedná se o 
pravnuka „našich“ Robertů, sejít by se měl s vedením města a se členy vlastivědného klubu. Město do 

budoucna připravuje odhalení jeho pamětní desky na komíně u Orlovny. Dále zve všechny přítomné na 

besedu o suchu a také na besedu s Michaelem Žantovským.  
Ing. Vitula 

na závěr oznamuje smutnou zprávu o nečekaném úmrtí zaměstnance radnice Ing. Miroslava Svobody.  
 

K bodu 

25/10 Rozprava zastupitelů 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
K bodu 

25/11 Závěr 

 

Zasedání ukončeno v 19:10 hod. 
 

 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 

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

 
 

Ověřovatelé MVDr. Pavel Forejtek  ........................................................  
 

 

 Jan Šotnar  ........................................................  
 

V Židlochovicích dne 1. 11. 2017 
 


