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Zápis z výroční členské schůze občanského sdružení Spokojené Díly  
  
 
Datum:  1. 3. 2011 
 
Místo konání: Kinosál ZŠ Tyršova 
 
Přítomni: za občanské sdružení Květoslav Pazourek (předseda), Roman Doležal (místopředseda), 
Marin Nawrath (člen VV), Leo Zavadil (člen VV), členové dle prezenční listiny 
za město Drago Sukalovský (starosta), Oldřich Štarha (místostarosta), p. Kříž (radní), David Holman 
(radní) 
Dále cca 30 hostů z řad obyvatel města 
 
Předmět schůzky: 

- Volba členů výkonného výboru 
- Polyfunkční dům na ul. Dlouhá 
- Možnosti dětských hřišť na Dílech 
- Územní plán 
- R43 a obchvat města 

 
Záznam z jednání: 
 
1. Lídl 

Pan starosta přednesl stav jednání ohledně osvětlení u Lídlu – město je v jednání se společností Lídl 
kvůli umístění na budovu Lídl, v případě neúspěchu se uvažuje o stavbě nového sloupu. Dále je 
v jednání s Lidl chodník v dotčené lokalitě, který by nahradil současný okapový chodník. 
Řešení se očekává do konce roku 2011 
 

2. Zastávka MHD od Brna 
Existuje několik možností umístění.  
Experti nedoporučují umístění před kruhovým objezdem, navíc existují technické a majetkové 
problémy. Penny odmítlo zastávku na jejich pozemku, nově otevřeno jednání s jeho nástupcem Plus. 
Opěrná zeď a přeložka IS pod Plus je nákladná. Zastávka u Lídlu přináší dopravní a technické 
problémy. Zvažují se i možnosti zastávky u nově budovaného obchodu Kik vedle Plus, případně u 
benzínové pumpy. Aktuální situace - zpracovávají se studie a jedná se s dotčenými osobami. 
Aktualizace stavu se čeká v 06/2011. 
 

3. Informace k UP 
Zpracovatel zpracovává námitky občanů a připomínky zastupitelstva. 
Cca září proběhne veřejné projednání a nové předložení zastupitelstvu, kde bude možné předložit 
nové připomínky, do konce roku by pak mohl být schválen. R43 bude zanesena v  severní variantě i 
jižní variantě formou územní rezervy. 
Starosta představil podobu návrhu UP pro lokalitu Díly včetně možnosti zaokruhování a dalšího 
rozšíření zastavitelné plochy. 
 

4. Dětské hřiště  
Na ulici Dlouhá prozatím odloženo vyklizení pozemku, není znám záměr vlastníků. Dětské hřiště zde 
tedy bude ponecháno i pro rok 2011. 
Existuje dohoda o směně pozemku města a majitele pozemku u potoka na konci ulice Metelkova, na 
základě kterého došlo ke změně ÚP na části pozemku určeného pro sport na plochu bydlení. Dále 
existuje další nabídka k odkupu pozemku městem v horní části Dílů nad ulicí Tleskačova, kde by 
mohla vzniknout další plocha pro sport a rekreaci 
Aktualizace stavu se čeká v 06/2011 
 

5. Polyfunkční dům Mozaika 
Realitní kancelář již prodává prostory, ale vedení města není známo započetí procesu územní řízení 
pro tuto lokalitu. Starosta přislíbil prověření aktuální situace. Dle dodatečných informací již územní 
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rozhodnutí bylo v minulosti vydáno pro Moravská stavební, která následně místo včetně projektu a 
všech náležitostí prodala současnému investorovi, který tím získal i platné územní rozhodnutí. Zatím 
nebylo vydáno stavební povolení, žádost investora byla podána, ke dni 1. 3. Město Kuřim nevydalo 
k této stavbě stanovisko. Záměr bude projednán v komisi stavební, jednání komise je možno se 
zúčastnit a přednést případné připomínky. 
 

6. Rychlost dopravy 
Zaznělo několik připomínek k rychlé jízdě po ulici Dlouhá a vhodnosti umístit zde zpomalovací prvky. 
V souvislosti s již dříve dodanou dopravní studií zpracovanou pro lokalitu Díly za sv. Jánem, by bylo 
dobré prověřit stav a možnosti realizace 
Aktualizace stavu se čeká 06/2011 
 

7. Nezodpovězené dotazy občanů 
Jaká je situace s nedostavěným chodníkem mezi ulicí Rozdělovací a Červenáčkova? Dotaz nebyl 
vedením města zodpovězen pro nedostatek informací. Pan starosta přislíbil zjištění situace. 
Aktualizace se očekává do 06/2011 
 

8. Informace o fungování sdružení 
Předseda zhodnotil uplynulý rok 2010 a seznámil přítomné s hospodařením sdružení a jeho 
rozpočtem. Pro rok 2011 byla schválena dotace města ve výši 5000kč. 
Přítomní členové souhlasili s plánovanými akcemi pro rok 2011 – Cyklo-závod, Drakiáda, Vánoční 
naDílka. 
 

9. Volba výkonného výboru. Přítomní jednomyslně odhlasovali následující složení výboru: 
Květoslav Pazourek, Roman Doležal, Martin Nawrath, Leo Zavadil. 

 
 
 
Kuřim, 1. 3. 2011 
 
 
 
 
 
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 
Ing. Květoslav Pazourek Roman Doležal Martin Nawrath Leo Zavadil 
 


