
Zastupitelstvo města Židlochovice, zápis č. 5 1 

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, konaného dne 3. dubna 2019 v 18:00 

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

 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, bylo v 18:02 hodin přítomno 11 členů Zastupitelstva 

města Židlochovice (dále jen ZM).  

 
Omluven: Ing. Petr Chocholáč, Vlastimil Helma, Antonín Houdek, doc. Mgr. Petr Francán 

Neomluven: 0 
 

A/ Úvod 

Zasedání zahájil v 18:02 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: 
 

2019/5/0.1 ZM volí:  

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Mašu a Prof. MUDr. Petera  Wendscheho. 
 

Hlasování: 11 pro 
 0 zdržel 

 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

C/ Program 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 

Návrh usnesení: 
 

2019/5/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 5 

 

5/1 Zahájení 
5/2 Rozprava občanů 

5/3 Zpráva o plnění usnesení 
5/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

5/5 Změna zadání změny I územního plánu Židlochovice 

5/6 Finanční dar pro Hasičský záchranný sbor JmK 
5/7 Rozprava občanů 

5/8 Rozprava zastupitelů 
5/9 Závěr 

 
Hlasování: 11 pro 

 0 zdržel 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
D/ Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva města byl řádně ověřen Ing. Petrem Svobodou a doc. Mgr. Petrem 

Francánem, byl vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Zápis je tedy schválený. 

Připomínky a dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
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K bodu 

5/2 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  

 
P. Fenz 

se vyjadřuje k uzavření prodejen potravin a stavebnin. Konstatuje, že i když na to nemá zastupitelstvo přímý 
vliv, patří tyto služby k občanské vybavenosti města a město by se mělo zasadit o to, aby zde zůstaly. Dále 

vyjadřuje údiv nad tím, že nikdy jednání zastupitelstva nenavštívil žádný student gymnázia ani školy.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že on sám s oběma majiteli prodejen jednal, ale město nemá žádné kompetence situaci řešit. 

Jediným řešením by mohlo být odkoupení objektů, ale to je zase otázka financí a jejich využití. K nezájmu 
mladých o dění ve městě konstatuje, že tento zájem se projevuje až v pozdějším věku, současní studenti 

dospívají mnohem později než předchozí generace a ve věku studií střední školy upřednostňují např. 
cestování.   

 

K bodu 
5/3 Zpráva o plnění usnesení 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice 

popis: příloha č. 5/3 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
ZM bere na vědomí: 

zprávu o plnění usnesení splatných k 3. 4. 2019. 
 

K bodu 

5/4 Informace z jednání RM Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta Města Židlochovice 

 

Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

ZM bere na vědomí: 

informace z jednání RM Židlochovice. 
 

K bodu  
5/5 Změna zadání změny I. územního plánu Židlochovice 

Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 5/5 

 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 

 
Návrh usnesení: 

 

2019/5/5 ZM mění své usnesení č. 30/11 z 30. zasedání zastupitelstva města Židlochovice, ze 
dne  20. 6. 2018, v němž bylo rozhodnuto o obsahu změny č. I ÚP Židlochovice, konkrétně 

obsah dílčí změny 18 a ukládá prověřit možnost, aby obsahem dílčí změny č.18 (areál letního 
kina) bylo navýšení podlažnosti a to tak, aby výška staveb v areálu nepřevýšila okolní stavby 

Gymnázia, Sokolovny, domu s poštou a bývalého mlýna. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 
 0 proti 

Usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu  

5/6 Finanční dar pro Hasičský záchranný sbor JmK 
Předkladatel: Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice  

popis: příloha č. 5/6 
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Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 

Návrh usnesení: 
 

2019/5/6 ZM  schvaluje: 

dar ve výši  250 tis. Kč  pro HZS  JmK  určený na zpracování  studie nové hasičské stanice 
v Židlochovicích v souvislosti se zkvalitněním zázemí pro hasiče. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 

 0 zdrželo 

 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 

 
K bodu 

5/7 Rozprava občanů 

 

Diskuse:  
 

P. Fenz  
konstatuje, že mu byla na Výhoně vykradena chata a apeluje na zostření dozoru městské policie v této 

lokalitě.  
Ing. Vitula 

odpovídá, že městská policie Výhon pravidelně kontroluje, ale dopadnout pachatele při činu je, vzhledem 

k velikosti oblasti, velice nepravděpodobné. 
 

K bodu 

5/8 Rozprava zastupitelů 

 

Diskuse:  

 
MUDr. Wendsche 

se dotazuje k termínům jednotlivých staveb realizovaných městem. 
Ing. Vitula 

odpovídá. Městská část stavby terminálu byla předána 31.3., navazující část SŽDC by měla být dokončena 

v prosinci letošního roku.   
V Předzámeckém parku probíhá v současnosti testování technologií, v květnu by měly být provedeny 

výsadby a také proběhne jeho slavností otevření. V současnosti probíhá demolice za radnicí, komunitní 
centrum by zde mělo být dokončeno v červnu 2020. Dále je zdemolovaná sýpka, denní stacionář by měl být 

dokončen rovněž v červnu 2020, stejně tak jako sociální buňky. V dubnu se bude vypisovat výběrové řízení  

na dostavbu pavilonu přírodních věd ZŠ a rekonstrukci školní jídelny. Bohužel ceny stavebních prací narostly, 
a proto město hledá řešení jak výběrové řízení vyhlásit (např. se zastropováním ceny).   

MUDr. Wendsche 
dále konstatuje, že Vlastivědný spolek vypracuje publikaci k železnici v Židlochovicích, vedoucím tohoto 

projektu bude Mgr. Cvrk.  
Ing. Vitula  

tuto aktivitu vítá a děkuje. 

JUDr. Remunda 
se dotazuje, zda výstupem úsekového měření na sídlišti bude opět fotografie a řízení o přestupku.  

Ing. Vitula 
odpovídá, že ano. 

Ing. Kahoun 

se dotazuje, proč z úseku zmizela nejvyšší povolená rychlost 60.  
Mgr. Kejřová 

odpovídá, že rychlost 60 zde byla ještě před vybudováním zastávek a přechodu. Pro zvýšený pohyb chodců 
rozhodla Policie ČR o odstranění značky a snížení rychlosti na 50.  

JUDr. Remunda 
se dotazuje na důvod různých rychlostí při výjezdu na Nosislav a vjezdu do Židlochovic. Dále upozorňuje na 

rozdílně značenou stezku pro cyklisty a chodce u terminálu z města a do města.  

Mgr. Kejřová 
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k rychlosti na Nosislav vysvětluje, že rychlost u nezastavěného pruhu silnice je vyšší než u pruhu 

v sousedství zástavby. Podobná situace je i v Holasicích. 
Ing. Vitula 

ke značení stezky u terminálu odpovídá, že situaci nechá prověřit. 
 

K bodu 

5/9 Závěr 

 
Zasedání ukončeno v 18.40 hod. 

 
 

Přílohu tohoto zápisu tvoří: 

- projednávané materiály dle programu zasedání 
 

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

 

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

 
 Prof. MUDr. Peter  Wendsche  ........................................................  

 
V Židlochovicích dne 10. 4. 2019 

 


