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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

ZÁPIS
10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 9. 6. 2016 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Přítomni:

Mgr. Pavel Blažík
Jiří Hasoň
Jiří Houdek
Ing. Miroslav Jursa
Ing. Ladislav Kotík
Mgr. Šárka Korkešová
Mgr. Dagmar Kousalová
Mgr. Miroslav Kubík
Vlastimil Laška
Pavel Mifka
Jiří Novotný
Radmila Preslová
Bc. Petra Quittová
MVDr. Marie Slavíčková
Ing. et Ing. Daniel Smrček
Mgr. Jana Šimáčková
Petr Šťasta
Jiří Vítek
Bc. Aleš Vrána
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA
Bc. Jiří Zahradníček

Omluveni:
Přítomni za ÚMČ:

Ing. Vlastimil Kalousek
Blanka Janková
Ing. Pavla Těšíková
Ing. Lea Olšáková
Bc. Ján Jirků
Ing. Hana Nosálová

Zapsala:

Blanka Janková

Informace o hlasování je uváděna ve formátu pro/proti/zdržel se.
1. Zahájení
Mgr. Blažík přivítal přítomné, konstatoval, že ZMČČ je usnášeníschopné (na začátku jednání
přítomno 21 členů), a v 16.00 hod. zahájil 10. zasedání ZMČČ. Mgr. Blažík dále jmenoval
zapisovatelkou pí Blanku Jankovou a sčitatelem Ing. Vlastimila Kalouska.
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2. Schválení programu
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
5. Zápis z 10. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 22. 3. 2016
(p. Vítek)
6. Zápis z 11. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 27. 4. 2016
(p. Vítek)
7. Zápis z 11. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 4. 5. 2016
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
8. Zápis z 12. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 1. 6. 2016
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
9. Schválení účetní závěrky MČ Brno-Černovice za rok 2015 (RMČČ)
10. Závěrečný účet MČ Brno-Černovice za rok 2015 (RMČČ)
11. RO č. 13/2016 (RMČČ)
12. Nabídka minoritního společníka na odkoupení obchodního podílu ve společnosti
Pískovna Černovice, spol. s r.o. (RMČČ)
13. Zpráva o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., za rok 2015
(RMČČ)
14. Záměr 40. souboru změn Územního plánu města Brna (RMČČ)
15. Návrhy na pořízení změn 44. souboru změn Územního plánu města Brna (RMČČ)
16. Záměr pořizování videozáznamů ze zasedání ZMČČ (RMČČ)
17. Vyjádření k prodeji částí pozemků parc. č. 1982 a 2104 v k. ú. Černovice (RMČČ)
18. Dotazy, podněty a připomínky
19. Závěr
Mgr. Blažík vyzval k případným návrhům na změnu nebo doplnění programu. Žádný takový
návrh nebyl podán.
Ing. Kotík informoval přítomné, že bude pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání
ZMČČ.
Usnesení 2016/Z/10/02
ZMČČ schvaluje program 10. zasedání ZMČČ. (2)
H: 21/0/0
3. Schválení ověřovatelů zápisu
Mgr. Blažík vyzval k podání návrhů na tři ověřovatele zápisu z řad členů ZMČČ. Navrženi
byli Radmila Preslová, Mgr. Jana Šimáčková a Bc. Aleš Vrána. Všichni navržení vyslovili
s návrhy souhlas.
Usnesení 2016/Z/10/03
ZMČČ schvaluje ověřovatele zápisu 10. zasedání ZMČČ Radmilu Preslovou, Mgr. Janu
Šimáčkovou a Bc. Aleše Vránu. (3)
H: 21/0/0
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4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
P. Vítek – na základě návrhu, který na 9. ZMČČ přednesl p. Houdek, také navrhuje, aby
v prostorách bývalé pečivárny v domě Charbulova 214/38 byla zřízena čistírna oděvů.
Mgr. Blažík – byl zveřejněn záměr pronájmu předmětného nebytového prostoru, RMČČ
z došlých nabídek vybere tu nejvhodnější
V rámci bodu č. 10. Dotazy, podněty a připomínky na 9. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Černovice, konaném dne 22. 4. 2016, byly podány následující podněty:
Ing. Jursa – znovu upozorňuje na špatně nastavená dopravní zrcadla v městské části, hrozí
dopravní nehody a nedávno tam i jedna dopravní nehoda byla
P. Laška – vysvětluje Ing. Jursovi, že jím zmíněná dopravní nehoda nebyla způsobena špatně
nastavenými zrcadly, ale opilým řidičem
Pí Preslová – často jezdím ulicemi Černovic a nevšimla jsem si, že by zrcadla byla špatně
nastavena
MVDr. Slavíčková – zrcadla jsou také často zarosena, chci vědět termín zjednání nápravy
Bc. Jirků – vzhledem k tomu, že tento problém zaznívá na každém zastupitelstvu, tak vždy po
něm odchází podnět na Brněnské komunikace a ne jinak tomu bude i nyní.
Řešení podnětů:
Brněnské komunikace a.s., byly osloveny následujícím e-mailem:
Žádáme o kontrolu a nastavení zrcadel na ulici Charbulova v Brně-Černovicích,
v křižovatkách s ulicemi Jiránkova, Churého a Vítězslavy Kaprálové. Také byl na
ZMČČ dotaz od zastupitelů ohledně „zamlžování“ zrcadel. Prosím o info ohledně
termínu provedení.
Brněnské komunikace – odpověď:
Dne 2. 6. 2016 proběhne kontrola nastavení dopravních zrcadel v požadovaných lokalitách.
Co se týče zamlžování zrcadel, tak to je problém v celém Brně. Řešili jsme ho pouze jednou,
na příkaz OD MMB jsme měnili zrcadlo, za speciálně objednané z Francie (údajně
nezamlžující se). Ovšem cena byla okolo 30.000 Kč za kus.
Městská policie Brno byla též oslovena s žádostí o stanovisko k dopravním zrcadlům
a případné nehodovosti v poptávané oblasti:
Bc. Jiří Kukleta, vedoucí revíru Jih sděluje v uvedené věci následující: Dosavadní stav
umístění zrcadel a výjezd vozidel z těchto ulic je naprosto dostačující v rámci BESIP. Není
pravdou, že v uvedených místech dochází ke zvýšené nehodovosti v přímé souvislosti
s umístěnými zrcadly, viz mapa nehodovosti PČR.
Při dodržení standardních pravidel v rámci zák. 361/2000 Sb. je vyjetí vozidel v rámci
zvýšení BESIP na uvedených místech doplněno zrcadly, která napomáhají průměrnému řidiči
se bezpečně zařadit do provozu.
Současně s podnětem na Brněnské komunikace a.s., a Městskou policii Brno jsme projeli
celou trasu s vedoucím ODMŽP v místech, kde jsou umístěna dopravní zrcadla,
a výhled do ulice Charbulova byl z našeho pohledu bezproblémový. Důležité je, aby
stromy nebránily ve výhledu v zrcadlech, proto Veřejná zeleň města Brna zabezpečuje
průběžně prořezání koruny stromů, které do výhledu v zrcadlech zasahují.
1)

Na všechny ostatní dotazy na 9. zasedání ZMČČ v rámci bodu č. 10. Dotazy, podněty
a připomínky bylo odpovězeno na místě.

2)

Nebyly uloženy žádné ukládací úkoly.
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Usnesení 2016/Z/10/04
ZMČČ bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů. (4)
H: 20/0/0
5. Zápis z 10. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 23. 3. 2016
(p. Vítek)
P. Vítek – ptá se, v jaké fázi je úprava předzahrádky domu na ulici Bolzanova 2?
Ing. Olšáková – projektová dokumentace je zadána, příští týden nám návrh na úpravu
předzahrádky bude dodán a poté dojde k realizaci
Usnesení 2016/Z/10/05
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 10. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 23. 3. 2016. (5)
H: 20/0/0
6. Zápis z 11. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 27. 4. 2016
(p. Vítek)
P. Vítek – jak to vypadá s úpravou směn bytů v pravidlech? Je něco nového v otázce zákazu
instalace satelitů a klimatizačních jednotek?
Mgr. Blažík – na MMB se pravděpodobně připravují nová celoměstská pravidla pro
přidělování bytů, po jejich vydání na ně budou muset reagovat i pravidla
Ing. Olšáková – zákazem satelitů a klimatizačních jednotek chceme zabránit tomu, aby
nájemci bytů nekontrolovatelně instalovali na fasády našich domů tato zařízení a přestali nám
ničit často zateplené fasády. Cílem je, aby svoje žádosti předkládali BO, a ten posoudí, zda je
instalace možná či nikoliv, popř. doporučí vhodný způsob instalace.
P. Houdek – lidem často vzhledem k nekvalitnímu televiznímu signálu nezbývá nic jiného než
si nainstalovat satelit, chápu ovšem také, že není možné ničit fasády domů
Usnesení 2016/Z/10/06
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 11. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 27. 4. 2016. (6)
H: 21/0/0
7. Zápis z 11. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 4. 5. 2016
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
Usnesení 2016/Z/10/07
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 11. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 4. 5. 2016. (7)
H: 21/0/0
8. Zápis z 12. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 1. 6. 2016
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
Usnesení 2016/Z/10/08
ZMČČ bere na vědomí zápis z 12. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 1. 6. 2016. (8)
H: 21/0/0

5
9. Schválení účetní závěrky MČ Brno-Černovice za rok 2015 (RMČČ)
Ing. Kotík – prosí o vysvětlení nárůstu zisku u položky č. 17 Ostatní výnosy z činností
Ing. Olšáková – jedná se o převod zisku za dvě účetní období
Ing. Kotík – dle auditu byly na BO realizovány zakázky za cca 12. 000 000,- Kč, kolik
zakázek z této částky se soutěžilo?
Ing. Olšáková – odpovíme písemně
Usnesení 2016/Z/10/09a
ZMČČ schvaluje účetní závěrku MČ Brno-Černovice za rok 2015. (9)
H: 21/0/0
Usnesení 2016/Z/10/09b
ZMČČ schvaluje výsledek hospodaření MČ Brno-Černovice za rok 2015:
a) bytový odbor
19.579.623,45 Kč
b) sociální dům
- 67.924,70 Kč
c) hlavní činnost
4.790.997,04 Kč (9)
H: 21/0/0
10. Závěrečný účet MČ Brno-Černovice za rok 2015 (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/10/10
ZMČČ schvaluje celoroční hospodaření MČ Brno-Černovice a závěrečný účet MČ BrnoČernovice za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Brno-Černovice za rok 2015 a zprávy o ověření účetní závěrky MČ BrnoČernovice za rok 2015 bez výhrad. (10)
H: 21/0/0
11. RO č. 13/2016 (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/10/11
ZMČČ schvaluje RO č. 13/2016. (11)
H: 21/0/0
12. Nabídka minoritního společníka na odkoupení obchodního podílu ve společnosti
Pískovna Černovice, spol. s r.o. (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/10/12
ZMČČ neschvaluje odkoupení minoritního obchodního podílu ve společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o., od pana xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za nabízených podmínek. (12)
H: 21/0/0
13. Zpráva o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., za rok 2015
(RMČČ)
Ing. Smrček – vzhledem k tomu, že došlo v roce 2015 k výraznému navýšení ukládky zeminy,
chce znát cenu za ukládku v porovnání s ostatními roky. Pokud bude zavážka pokračovat
tímto tempem, ptá se, kdy bude prostor zavezen? Dále chce vědět, zda smlouvy, které uzavírá
současný jednatel, mají dobu plnění delší než dva roky.
P. Novotný – již minule jsem říkal, že dlouhodobé smlouvy uzavírat nebudu, nechci, aby
jejich plnění zasahovalo do dalšího funkčního období. Ceníky jsou dané, u jednorázových
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ukládek se cena pohybuje okolo 130,- Kč za tunu, u dlouhodobějších ukládek a při větším
množství uložené zeminy je cena okolo 92,- Kč za tunu. Bavíme se o roku 2015. Ohledně
doby, po kterou bude možno v pískovně ukládat, jsem zadal dvě studie, ze kterých vyplynulo,
že asi 10 let, ale je možné, že déle, neboť se budeme snažit současně více odtěžovat písek, po
kterém v současné chvíli není taková poptávka.
Ing. Kotík – rychlým výpočtem mi vyšla cena ukládky 80,- Kč, ale je možné, že jsem se spletl
P. Novotný – nechci tady uvádět chybná čísla, odpovím písemně
Ing. Jursa – existují slevy pro množstevní ukládky zeminy?
P. Novotný – samozřejmě, že existují a jsou předmětem každého jednotlivého jednání, ukažte
mi ale firmu, která toto zveřejní
Ing. Jursa – vím, že některé slevy mohou být předmětem jednání, ale slyšel jsem, že ceny jsou
i na 70,- a 50,- Kč za tunu a to se mi zdá velmi málo, jde mi o to, že zisk může být daleko
vyšší
P. Novotný – v minulém období byla pískovna ve ztrátě, nyní je v zisku a vám se zdá, že by
zisk mohl být vyšší?
Ing. Jursa – vadí mi, že ceník není veřejný
Bc. Vrána – kdo kontroluje pana Novotného? Kdo kontroluje cenovou politiku? Není čas
zřídit dozorčí radu?
Mgr. Blažík – dozorčí rada není ve spol. s r.o. povinným orgánem, o jejím zřízení se můžeme
bavit třeba příští rok v závislosti na ekonomické kondici pískovny. Kompetence jednatele,
příp. dalších orgánů, jsou dány zákonem o obchodních korporacích.
P. Houdek – dohady jsou úplně zbytečné, v minulosti v pískovně dozorčí rada byla, a přesto
nezabránila ztrátě
Ing. Smrček – jde nám o to, aby pískovna prosperovala. Dozorčí rada nemůže zasahovat do
vedení pískovny, odpovědnost je na jednateli, ale přivítali bychom více zpráv o cenotvorbě.
V minulosti nebyly žádné zprávy o hospodaření v pískovně, proto nyní zprávu o hospodaření
předloženou p. Novotným vítáme.
P. Houdek – jde vám samozřejmě o zřízení dozorčí rady, já si ale myslím, že dva jednatelé
jsou pro kontrolu lepší. O dozorčí radě se můžeme bavit na některém budoucím
zastupitelstvu.
Ing. Smrček – doporučuji, aby jednatelé podepisovali společně. Pan Novotný sice řekl, že
nebude uzavírat dlouhodobé smlouvy, ale bude tak činit i druhý jednatel? Prosí o názor
Mgr. Procházku, právního zástupce pískovny.
Mgr. Procházka – zákon povoluje, že jednatelé mohou jednat samostatně i společně, obě
varianty jsou možné, majoritní vlastník pískovny se rozhodl pro to, aby jednatelé konali
samostatně, zřejmě bude existovat vnitřní dohoda, která rozdělí kompetence jednatelů. Každá
z variant jednání má svoje výhody a nevýhody, tak jak znám provoz a organizaci práce na
pískovně, přikláním se k nynější variantě, že jednatelé jednají samostatně. Je to i operativnější
vzhledem k tomu, jak je firma nastavena.
Bc. Vrána – dříve se ukládala pouze zemina, nyní se možná naváží drážní svršky nebo drážní
spodky, a cena by mohla být vyšší
Usnesení 2016/Z/10/13
ZMČČ bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., za
rok 2015. (13)
H: 20/0/0
14. Záměr 40. souboru změn Územního plánu města Brna (RMČČ)
Ing. Kotík – jde mi o změnu č. B2/14-CM. Je známo, co v této lokalitě bude?
Mgr. Blažík – prozatím ne
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Usnesení 2016/Z/10/14
ZMČČ souhlasí se záměrem 40. souboru změn Územního plánu města Brna. (14)
H: 21/0/0
15. Návrhy na pořízení změn 44. souboru změn Územního plánu města Brna (RMČČ)
Ing. Kotík – je dobře, že se vývoj posunul tímto směrem, děkuje zástupcům veřejnosti, bez
jejichž aktivit by tento posun zřejmě nenastal, a ohledně Kamének je příznivcem výběru
z více variant
Mgr. Blažík – forma soutěže je samozřejmě možná a ze schůzky, kterou jsme měli s paní
místostarostkou Korkešovou u pana primátora v tomto týdnu, vyplynulo, že studie obytného
souboru Kaménky by mohla být jedním z prvních úkolů nového městského architekta
Ing. Smrček – rovněž děkuje za tento posun, tlak veřejnosti byl zásadní a pomohl i v kauze
nástavby MŠ E. Krásnohorské
Mgr. Blažík – ohledně Kamének jsme nastoupili do rozjetého vlaku a teprve podrobnější
informace, vývoj událostí a hovory s občany vedly k posunu i mého názoru
Pí xxxxxxxxxxx (z řad veřejnosti) – také děkuje za změnu postoje ohledně Kamének
a k přihlédnutí názoru veřejnosti, je ráda, že zaznělo slovo soutěž, neboť se tak předejde
střetu zájmů nebo i korupci
Usnesení 2015/Z/10/15a
ZMČČ souhlasí se změnou č. B28/13-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15b
ZMČČ nesouhlasí se změnou č. B29/13-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15c
ZMČČ souhlasí se změnou č. B6/14-I/12 návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna s tím, že navrhuje prověřit předmětnou plochu, která by sloužila
jako rezerva pro parkovací stání pro Černovice, a dále zvážit možnost vytvořit zde plochu za
účelem parkoviště typu P+R. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15d
ZMČČ souhlasí se změnou č. B51/14-I návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15e
ZMČČ souhlasí se změnou č. B52/14-I návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15f
ZMČČ souhlasí se změnou č. B36/14-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
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Usnesení 2015/Z/10/15g
ZMČČ souhlasí se změnou č. B37/14-II/9 návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15h
ZMČČ nesouhlasí se změnou č. B48/15-I návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15i
ZMČČ nesouhlasí se změnou č. B49/15-I návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna s tím, že žádá orgány statutárního města Brna o zpracování
komplexní územní studie celé lokality „Kaménky“ (zejm. s přihlédnutím k dopravní zátěži
stávajícího zastavěného území MČ Brno-Černovice a k úrovni občanské vybavenosti
budoucího obytného souboru) a do doby zpracování této studie žádá o zachování stávajících
hodnot IPP v dané lokalitě. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15j
ZMČČ souhlasí se změnou č. B12/15-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15k
ZMČČ nesouhlasí se změnou č. B13/15-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15l
ZMČČ souhlasí se změnou č. B14/15-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15m
ZMČČ souhlasí se změnou č. B71/15-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna s tím, že je nutno prověřit celou funkční plochu a zpracovat
studii území, která stanoví maximální zátěž území. (15)
H: 21/0/0
Usnesení 2015/Z/10/15n
ZMČČ nesouhlasí se změnou č. B74/15-II návrhů na pořízení změn 44. souboru změn
Územního plánu města Brna s tím, že žádá orgány statutárního města Brna o zpracování
komplexní územní studie celé lokality „Kaménky“ (zejm. s přihlédnutím k dopravní zátěži
stávajícího zastavěného území MČ Brno-Černovice a k úrovni občanské vybavenosti
budoucího obytného souboru) a do doby zpracování této studie žádá o zachování stávajících
hodnot IPP v dané lokalitě. (15)
H: 21/0/0
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16. Záměr pořizování videozáznamů ze zasedání ZMČČ (RMČČ)
P. Houdek – je to dobrý krok, dosavadní záběry však nejsou příliš kvalitní a některé
zastupitele je i špatně slyšet
Mgr. Blažík – konkrétní technické řešení budeme teprve hledat a samozřejmě budeme mít na
zřeteli i to, aby bylo dobře slyšet
Ing. Jursa – je dobře, že se budou záznamy pořizovat a že budou na profesionální úrovni
Usnesení 2016/Z/10/16a
ZMČČ schvaluje záměr pořizování videozáznamů ze zasedání ZMČČ za účelem jejich
zveřejňování prostřednictvím internetu. (16)
H: 21/0/0
Usnesení 2016/Z/10/16b
ZMČČ ukládá starostovi Mgr. Pavlu Blažíkovi zpracovat úpravu Jednacího řádu
Zastupitelstva městské části Brno-Černovice spočívající v zavedení pořizování videozáznamů
ze zasedání ZMČČ za účelem jejich zveřejňování prostřednictvím internetu (termín:
8. 9. 2016). (16)
(číslo úkolu: Z/10/1)
H: 21/0/0
17. Vyjádření k prodeji částí pozemků parc. č. 1982 a 2104 v k. ú. Černovice (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/10/17a
ZMČČ nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1982 v k. ú. Černovice. (17)
H: 21/0/0
Usnesení 2016/Z/10/17b
ZMČČ nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2014 v k. ú. Černovice. (17)
H: 21/0/0
18. Dotazy, podněty a připomínky
Bod započal v 17.15 hod.
P. xxxxxx (z řad veřejnosti) – také děkuje za Kaménky a sděluje, že na veřejných jednáních
o Kaménkách se také mluvilo o dopravně přetížené ulici Charbulově, zákaz vjezdu nákladních
aut již existuje, chtěl by také zakázat vjezd dálkových autobusů mimo MHD kvůli starým
domům v této ulici, které se zvýšeným provozem otřásají. Dále navrhuje měření rychlosti
a také, aby se ulicí Charbulovou z Černovic vyjíždělo a ulicí Štolcovou do Černovic vjíždělo.
Mgr. Korkešová – na většině věcí, které jste zmínil, již dávno intenzivně pracujeme, a to
i společně s Centrem dopravního výzkumu, také jednáme s Brněnskými komunikacemi
a v neposlední řadě jednáme i s dopravní policií. Také byla úspěšná jednání s Psychiatrickou
nemocnicí a doufám, že příští rok začne výstavba nového kruhového objezdu na této ulici.
Autobusy Student Agency podle tabulek mohou jezdit touto ulicí, také nám autobusy vozí děti
do černovických škol. Názory občanů nás samozřejmě zajímají, protože sami nejlépe vědí,
kde jsou v dopravě největší problémy. Pokud byste měl zájem vy i ostatní občané, můžete se
zúčastnit veřejné diskuze na téma parkování a doprava ve spodní části Černovic, která bude
15. 6. 2016 v Sociálním domě od 17.00 hod.
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P. Houdek – i v minulosti se řešila dopravní situace na této ulici, ale velmi chaoticky, je
potřeba řešit tento problém komplexně, také je špatně označena uzavírka ulice Cornovova,
kde probíhá rekonstrukce
Mgr. Korkešová – již jsme spolu o tomto hovořili a hned poté jsem byla na kontrole
s vedoucím ODMŽP panem Bc. Jirků, zákaz odbočení je označen již na ulici Olomoucká
Mgr. Blažík – zatím jsme žádné stížnosti ohledně značení na Cornovově ulici nezaznamenali
a prozatímní dopravní značení je konzultováno i s dopravní policií, nicméně můžeme provést
další kontrolu a navrhnout nové úpravy dopravního značení
P. Šťasta – požádal o stanovisko vedoucího ODMŽP Bc. Jirků
Bc. Jirků – nemůžeme instalovat dopravní značky podle našeho uvážení ze dne na den, je
potřeba udělat kontrolu, nakreslit plánek, nechat schválit na BKOM apod. Je to řízení na delší
dobu než jen do dalšího zasedání ZMČČ.
Mgr. Blažík – náměty p. xxxxxx budou každopádně předloženy Komisi dopravní
P. Mifka – ptá se Ing. Jursy, zda je vhodné, aby vstupoval na cizí pozemek
Ing. Jursa – který pozemek máte na mysli?
P. Mifka – jde o spodní areál pískovny při ul. Vinohradské
Ing. Jursa – na tyto pozemky jsem mohl vstupovat i v minulosti na základě ústní dohody
s tehdejším vedením pískovny, od té doby, co je jednatelem p. Novotný, nelze se s ním nijak
dohodnout
P. Novotný – v nedávné době vám právník pískovny již psal, abyste na naše pozemky
nevstupoval, a neustále toto porušujete. Nechali jsme nainstalovat fotopasti a nestačili jsme se
divit, přitom nás neustále napadáte, nedivte se tedy, že s vámi již jednat nechci. Vadí vám
kontejnery, které vám brání ve vstupu na náš pozemek, ale tyto kontejnery jsou na našem
pozemku a patří městské části, je v nich uloženo kluziště.
Ing. Smrček – dostáváme se do osobních sporů a to není dobré
Ing. Kotík – zve na Noc kostelů, která proběhne na Faměrově nám. dne 10. 6. 2016
Mgr. Franc (člen Komise životního prostředí RMB) – žádá přítomné, aby se vyjadřovali
zdrženlivě do tisku v souvislosti s pískovnou a s ohledem na to, že dosud nejsou známy
výsledky šetření ČIŽP v pískovně, je třeba vyčkat do ukončení šetření. Výsledky jako první
dostane pískovna.
Mgr. Korkešová – oznamuje, že začnou probíhat práce v parku Řehořova spojené s instalací
dlouho očekávaného veřejného osvětlení
Mgr. Blažík – zve přítomné na Černovickou letní show, která bude v pátek 24. 6. 2016 od
19.00 hod. v Areálu zdraví na Kneslově ulici
19. Závěr
Mgr. Blažík poděkoval všem zastupitelům za účast a v 17.45 hod. ukončil 10. zasedání
ZMČČ.

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka
Ověřovatelé zápisu:

Radmila Preslová

Mgr. Jana Šimáčková
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