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Zápis ze  členské schůze 

konané dne 3. 12. 2007 od 19.00 do 20.30 v kinosále ZŠ Tyršova 
 

Přítomní: 
- 23 členů os Spokojené Díly (viz prezenční listina k nahlédnutí na příští členské schůzi), 
- 3 noví zájemci o informace. 
 
Agenda: 
1. Informace k ustavující schůzi 
2. Stávající územní plán a záměry investorů a města  
3. Názory a doplňující dotazy pro MÚ  
4. Další problémy na Dílech  
5. Naše komunitní aktivity na prosinec a leden 2007  
6. Komunikační kanál a termín dalšího setkání  

 
1.  Informace k ustavující schůzi 
Sdružení ustavené ustavující schůzí dne 5.11. 2007 mělo k tomuto termínu celkem 45 řádných členů a 
12 zájemců o činnost sdružení. Další noví zájemci o členství mohou být přijati do sdružení výkonným 
výborem na základě vyplněné přihlášky. 

Během ustavující schůze dne 5. 11. 2007 se účastníci složili na pronájem kinosálu celkovou částkou 
425,-Kč. 

 

2. Stávající územní plán a záměry investorů a města 

Zástupci výkonného výboru prezentovali stávající územní plán v oblasti Díly za sv. Jánem a seznámili 
přítomné s doposud zjištěnými záměry investorů a města s touto lokalitou. Byl prezentován také 
výsledek studie pro nový územní plán, vypracované ing. arch. Kynčlem pro Městský úřad. 

 

3. Názory a doplňující dotazy pro MÚ  
Účelem diskuse v tomto bodě agendy bylo zjistit názory členů sdružení na problematiku územního plánu 
v oblasti Díly za sv. Jánem a zajistit dostatek podkladů pro jednání se zástupci Městského úřadu. Jednání 
se uskuteční dne 14. 12. 2007 a s jeho průběhem a výsledky budou členové seznámeni na další členské 
schůzi v lednu 2008.  

Diskuse se dotýkala následujících témat a otázek: 

Zaokruhování ulic Rozdělovací a Dlouhá na Dílech a možné důsledky  
• jak bude zajištěn přístup do lesa přes nově plánovanou ulici nad ulicemi Červenáčkova a Tleskačova, 

možné komplikace pro veřejnou dopravu v případě realizace lokality Mozy,  
• nutnost respektovat ochranný pás lesa a neudělovat výjimky,  

Místa pro volný čas na Dílech nyní a za pár let  
• možnosti vykoupení stávajících pozemků/ploch pro sport a rekreaci městem,  
• zjištění dalších vlastníků v ploše SP 2.1 a usilovat o zachování plochy SP 2.2, 
• případná nová komunikace u SP 2.2 a doprava na ní by mohla být kolizní s využitím plochy např. jako 

hřiště,  
• co bude s hřištěm na ulicích Dlouhá/Metelkova – zda je možné je zachovat,  
• v čem je pro obyvatele Dílů vhodný ranč,  
• zajistit záruky od města na rekreační a zelené plochy 

Proč se nyní řeší Mozy, když nejsou vyřešeny Díly?  
• stávající a zřejmě i budoucí znečištění ulic investory a subdodavateli,  
• ulice zatím nebyly převzaty městem – na některých již obydlených není pouliční osvětlení a kvalitní 

komunikace a hrozí nebezpečí úrazu,  
• již tak hustá doprava a potíže s parkováním už teď činí komunikace neprůjezdnými, důkazem toho je 

případ sanitky, jejíž zpoždění na ulici Dlouhá mohlo stát jednoho z obyvatelů Dílů život, 
• není zabezpečen frekventovaný přechod za supermarketem Lidl (není vyznačen ani osvětlen), 
• ucpaná kanalizace v oblasti, 
• zastávka autobusu u supermarketu Plus směrem do Kuřimi. 
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Ostatní otázky týkající se rozvoje oblasti  
• jaké jsou regulativy pro území a co vyplývá z legislativy,  
• jaké plochy vlastní v oblasti a přilehlých oblastech Dílů město Kuřim, 
• jaké je stanovisko radnice k řešení R43 a jeko jsou poslední informace a možné varianty řešení, které 

budou mít dopad na Kuřim. 

Diskuse jednoznačně vyústila v jednotný názor:  

 

Občanské sdružení Díly za Sv. Jánem prosazuje dodržení dosavadního rozsahu a rozložení 
ploch v dotčené oblasti tak, jak určuje stávající územní plán. Zejména pak podporuje záměry 
města, vyjádřené ve stávajícím územním plánu, zajistit populaci Díl za Sv. Jánem dostatek 
ploch pro sport a rekreaci (ve stávajícím územním plánu jako žluté plochy označené SP 2.1 a 
SP 2.2).  

Občanské sdružení doporučuje řešit stávající stav a problémy v lokalitách momentálně 
určených pro rozvoj města (Díly za sv. Jánem a Záhoří) a nezaměřovat se na nové rozvojové 
lokality.Motivem není snaha zabránit rozvoji města, ale snaha nepřenášet nedořešené 
problémy na budoucí nové obyvatele navazujících částí města. 

 

4. Další problémy na Dílech  

Členové sdružení byli vyzvání, aby informovaly výkonný výbor o problémech Dílů (např. rychlost, 
přechody, parkování, autobus&vlak, osvětlení, dětská hřiště a další), které doposud individuálně řešili se 
zástupci Městského úřadu a aby poskytli informace o průběhu jednání e-mailem na adresu spokojene-
dily@email.cz, kde v předmět email bude příslušná problematika, do 13.12.2007.  Zástupci 
výkonného výboru by tyto informace rádi využili při jednání se zástupci MÚ, které se uskuteční 
v průběhu prosince. O průběhu a výsledku jednání budou členové detailně informováni na příští členské 
schůzi. 

 

5. Naše komunitní aktivity na prosinec a leden 2007  

23. prosince 2007 od 16.30 do 18.00 se na hřišti Dušínova/Metelkova uskuteční akce pro občany Dílů a 
jejich děti „Vánoční zpívaná nadílka“. Členům budou rozeslány pozvánky e-mailem, výkonný výbor se 
bude snažit akci dostatečně propagovat. Přítomní byli pozváni k aktivní účasti na akci (jako pořadatelé a 
hudebníci), tato možnost bude ještě nabídnuta prostřednictvím e-mailu. 

19. ledna 2008 se uskuteční „Lampičková cesta za zvířátky“, o akci budou obyvatelé Dílu informováni 
všemi dostupnými způsoby. 

 

6. Komunikační kanál a termín dalšího setkání  

Členové mají možnost zasílat své názory, návrhy a podněty prostřednictvím: 

Emailu: spokojene-dily@email.cz, poštovní schránky na adrese Foglarova 1817 nebo telefonicky na číslo 
737 200 124 

O aktivitách sdružení budou informováni jednak prostřednictvím e-mailu, druhak prostřednictvím nové 
nástěnky na rohu Metelkova a Dlouhá, která má být v dohledné době instalována. 

 

Termín další schůzky 28.1.2008 již od 18:30hod. opět v kinosále ZŠ Tyršova. 

 
 
    
 
 
Zápis pořídila :  Blanka  Chládková                                   
 
 
 
 
 
 
Za výkonný výbor: Květoslav Pazourek, předseda os Spokojené Díly 
   
   


