
 
USNESENÍ  III. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE  TROUBSKO 

 
konaného dne 14. června 2016 v zasedací místnosti OÚ 

_________________________________________________________________________ 
Zastupitelstvo Obce  Troubsko po projednání, doplňuje program jednání o bod: 
 
    5a) Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16900001 s firmou SEKV – 
          rekonstrukce VO na ulici Vyšehrad 
 
Schvaluje:    
Usnesení č. III/1: způsob hlasování zvednutím ruky. 
 
Usnesení č. III/1b: diskusi k jednotlivým bodům programu pro členy i pro veřejnost.  
 
Usnesení č. III/2: doplnění programu o bod 5a)  
 
Usnesení č. III/4: námitky obce k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, dle přílohy č. 4. 
 
Usnesení č. III/5: záměr budoucího nabytí pozemků od JMK: p.č. 1483/9, 1483/10, 1483/11.  
                                                            
Usnesení č. III/5a):  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16900001 s firmou SEKV rekonstrukce VO  
                                  na ulici Vyšehrad a pověřuje paní starostku k podpisu dodatku.  
 
 
Bere na vědomí: 
  
Usnesení č. III/6 -  informativní zprávy        
 
 

*****************                                
 

 
Určuje: Usnesení č. II/1a                         návrhovou komisi 

paní Markétu Vališovou a paní Jarmilu Kadlecovou 
 

ověřovatele zápisu: 
paní Helenu Benešovou a pana Oldřicha Rejdu 

 
zapisovatelka:  paní Andrea Zahradníková 

 
 
 
 
 

Irena Kynclová  
                                                                            starostka obce  
 
 
 



 

Příloha č. 4:  Námitky obce k návrhu Zásah územního rozvoje Jihomoravského kraje, 

k usnesení č. III/4 ze dne 14.6.2016, III. veřejného zasedání ZO obce Troubsko . 

 

1) zásadně nesouhlasí s umísťováním dalších kapacitních komunikací a jejich mimoúrovňových 
křižovatek na území obce Troubsko a v jeho blízkosti, a to z důvodu již překračovaných zákonných 
hygienických limitů; 

2) požaduje, aby v současně pořizovaných ZÚR JMK byla dořešena i oblast Brněnské aglomerace 
včetně obce Troubsko a aby v ZÚR byla přijata veškerá územně plánovací opatření k minimalizaci 
dálkové tranzitní dopravy v této oblasti s cílem neprodleně přispět k řešení existující protiprávní 
situace s překračovanými hygienickými limity v Troubsku a jeho okolí; 

3) při realizaci nových projektů rozvoje dopravní infrastruktury nebo při zkapacitnění stávajících 
komunikací provádět taková technická opatření, která zamezí nadměrnému obtěžování obyvatelstva 
obce Troubsko hlukem, případně sníží zátěž hlukem, pokud jsou dlouhodobě překračovány povolené 
normy, a obtěžování prachem; 

4) aby byly důsledně dodržovány zákonem stanovené limity související s kvalitou ovzduší a 
obyvatelům obce Troubsko byly poskytovány srozumitelné informace o realizovaných opatřeních 
směřujících k dodržování těchto limitů; 

5) upřednostňovat taková variantní řešení, které povedou k vyvedení tranzitní nákladní silniční dopravy 
z obytných částí města Brna a sousedních obcí, zejména z obce Troubsko; 

6) ve všech variantách výstavby dálnice D43 v úseku Troubsko zachovat v plném rozsahu stávající 
komunikaci č. III/15274 Bosonohy – Troubsko; 

7) řešení obchvatu obce ve směru Troubsko – směr Střelice zatíženého neúnosnou nadměrnou nákladní 
dopravou a velkým nárůstem průjezdu velkotonážních nákladních vozidel do areálu společnosti 
Čepro a do průmyslové zóny sousedící s tímto areálem (společnost JASO, ILH a další), a to 
v lokalitě ulice Polní za dálničním mostem směr Střelice západně od obce. 

 

 

V Troubsku, dne 16.6.2016 

 

 

 

Irena Kynclová 

starostka obce Troubsko 

 

 

 


