
V SRPNU

Budeme rádi, když  si přečtete některé z našich

článků a názorů a  povedete o nich s námi

debatu. Vaše postřehy také uvítáme na e-mailu

strelicnik@gmail.com nebo nám je můžete

zaslat přes Facebook či Instagram.

ELEKTRIFIKACE DO
STŘELIC A DÁLE ...
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Aby obec nedoplácela na provoz bankomatu, musí být splněno 750 výběrů/měs. Až do června byl
limit bankou odpuštěn, od července limity plníme. Díky, že bankomat pravidelně využíváte!

ZELEŇ NA ANT.
SMUTNÉHO

V říjnu loňského roku byl
dokončen návrh na vegetační

úpravy ulice Antonína Smutného.
Jak pokračuje?

ŠKOLKY VE
STŘELICÍCH

Desítky milionů korun bude stát
plánovaná stavba školky, která má

vyrůst naproti zdravotnímu
středisku. Více o projektu.

OBCI CHYBÍ
DLOUHOBÁ VIZE
Během našeho krátkého působení

jsme zjistili, že v obci chybí 
 strategický dokument, který by
definoval plánované projekty.

V rámci Střelic budou na železnici zbudovány 3
segmenty protihlukových stěn. První  bude začínat u
nádražní budovy vlevo směrem na Brno a bude
pokračovat až k hradlu. Pak bude následovat druhý
segment, který bude končit přibližně 30 metrů před
pochodovým tunýlkem u hřiště. Připravili jsme pro
vás detailní přehled informací.
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Z hlediska příjmů vedení obce očekává stejné
příjmy jako letos - ve výši 57,5 milionů Kč. Ovšem v
rozpočtu nepočítá s tím, že by získalo jakoukoliv
vyšší dotaci. Přitom letos obec přijala dotace v
celkové výši téměř 14 milionů korun a díky tomu
rozpočet skončí ve výrazně lepší kondici, než bylo
předpokládáno. Dle informace našeho zástupce ve
finančním výboru se bude obec snažit získat dotace
MAS Bobrava. U těch ostatních dotací to budeme
mít složitější, protože jsme jako obec překročili
hranici 3000 obyvatel. Některé dotační tituly se tak
na nás nevztahují.

Výdaje obec snižuje cca o 10 milionů na celkových
57,5 milionů. Plán letošního roku byl “utratit” 70
milionů, realita vypadá na 67,5 mil. Kč. Dílčí výdaje
budeme ještě rozebírat níže. 

Na účtech v bance má obec stále uloženo něco
mezi 35 - 50 miliony Kč, které se nijak
nezhodnocují a ani není zřejmé, k čemu mají v
budoucnu sloužit. Dříve starosta zmiňoval, že se
šetří na horší časy a na výstavbu školky. Věříme ale,
že obec nechce stavbu hradit hotově,  ale vezme si
"levný" úvěr. Dlouhodobě vnímáme, že obec by
měla smysluplně investovat do rozvoje obce,
podpory kulturu, sportu, rekonstrukcí a oprav
budov, silnic, atd., a ne peníze nechat ležet na účtu. 

Naši zástupci v zastupitelstvu obdrželi od starosty
obce 1. a poté i 2. návrh rozpočtu na r. 2021. Najdete jej
na webu obce. Dovolíme si k návrhu přidat pár našich
postřehů.

 

Z více než dvouleté zkušenosti, kdy návrhy zástupců
Střeličníků nejsou přijímány úplně kladně (a nevíme
proč ...), se naši  zástupci zaměřují spíše na drobné věci
a projekty, u kterých se domníváme, že jsou ku
prospěchu všech občanů obce. Proto jsme předložili
tyto návrhy na doplnění do rozpočtu a jsme rádi, že
některé z nich vedení obce podpořilo. 
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1. návrh od Evy Bartoňové byl na pokračování
výsadby zeleně v obci, s plánovaným výdajem 400
tis. Kč. Po kladné odezvě týkají se výsadby zeleně na
Ant. Smutného, navrhujeme pokračovat ve výsadbě
zeleně i v jiných částech obce. Rádi přijmeme návrhy
pro konkrétní lokality, od zastupitelů i občanů. Tento
bod ale starosta do návrhu  nezanesl a zařadil jej do
výhledu na r. 2022. 

2. návrh směřoval k zpracování kvalitní dopravní
studie v lokalitě Školní s odhadovaným výdajem 200
tis. Kč. Už dnes je tam provoz složitý a nebezpečný. V
souvislosti s výstavbou bytovky nad ul. Příční ještě o
to nebezpečnější, … zvážit musíme i připravovanou
dostavbu MŠ Střelice v této lokalitě a chybějící
parkování. Ráda bych nechala zpracovat detailní
studii, která by se lokalitu podívala jako na celek a
pokusila se navrhnout úpravy tak, aby provoz zde byl
bezpečnější. Tento návrh starosta zanesl do návrhu
rozpočtu. Děkujeme. 

3. návrh směřoval k opravě přístřešků u
autobusových zastávek v rozsahu 400 tis. Kč. Ideálně
v jednotném stylu a tak, aby byly bezpečné proti
vandalismu. Inspirací v okolních obcích je dostatek,
tak věřím, že společně vybereme vhodné přístřešky.
Tento návrh starosta zanesl do návrhu rozpočtu.
Děkujeme. 

Za komisi pro veřejné záležitosti a
hospodaření  pak Martin Klíma
připravil tyto návrhy:

První podnět řeší značení (ulice, směrovky,
provozovny, atp.) jednotným stylem v obci, v
rozsahu cca 300 tis. Kč. Přestože v návrhu starosty
pro rozpočet na příští rok nebyl, po opakovaných
žádostech finančního výboru tuto investici starosta
podpořil a požádal o zařazení do rozpočtu na r. 2021.
Děkujeme.

Dalším je bod na dovybavení dětských hřišť v
rozsahu 400 tis. Kč. Komise obdržela podněty od
občanů a navrhuje doplnit chybějící posezení se
stolem na dětském hřišti u sokolovny, zabezpečení
studny na hřišti u sokolovny, doplnění pískoviště na
hřišti u hasičky.  Dále pořízení posilovací atrakce pro
starší děti/náctileté, doplnění hřiště Na Hrázi (u
cukrárny) o prvek pro malé děti, doplnění hřiště u
Nádražní o prvek pro malé děti, doplnění houpaček s
ohrádkou pro malé děti.

ROZPOČET OBCE 2021 A VÝHLED DÁL .. .  

Rozpočet je připraven jako ztrátový ve
výši cca 700 tis. Kč. Příjmy jsou tak mírně
nižší než plánované výdaje. Je to výrazná
změna oproti návrhu pro letošní rok, kde
byl navržen rozpočet ve schodku 14
milionů. Tak výrazný schodek ale
nakonec nebude, obec získala nějaké
dotace a část projektů "opět"
nerealizovala. 
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O svěřený rozpočet se stará ředitelka školy Mgr.
Helena Fialová. S výdajem souhlasíme.

S výdajem souhlasíme, jakkoliv jsme přesvědčeni,
že v rozsahu činností údržby obce lze hledat
služby pro aktuální vývoj, nové nápady. Např.
přístup obce k některým plochám, podobně jako
třeba v Ostopovicích či jiných obcích, kde nemají
jen trávníky k sekání, ale nahrazují je porosty a
květenstvím. Doplnění k tomu nabídneme v
budoucnu.

Rádi bychom, aby se náklady na pracovní četu 
 zvýšily,  aby odpadla nejčastější výmluva, proč se
ještě mnoho věcí nerealizovalo s odůvodněním
“četa na to teď nemá čas”. Viz. nerealizovaná
dlažba u laviček, oprava a realizace nových košů
až po ročním doprošování, odstranění nelegálních
reklam. Popřípadě, jestli to není v možnostech
obecní čety, tak aby se daná práce zadala externím
firmám.

Budeme rádi, jestliže budou dané projekty
představeny co nejdříve a v co největším rozsahu
zveřejněny. Určitě jsme pro, aby se obec co
nejlépe starala o svůj majetek. Ruku v ruce, ale
musí obec mít koncepci a plán, jak se o dané
budovy starat. Nelze jen akutně provádět opravy
až v době, kdy to situace kriticky vyžaduje, a bez
jakéhokoliv dlouhodobějšího plánu
oprav/rekonstrukcí/modernizací.

Výdaje, které obec plánuje pro příští rok v rozsahu
od 1 milionu Kč a výše, přinášíme v hlubším detailu.
Z logiky věci, kdy za výkon státní správy zodpovídá
primárně vedení obce (tj. starosta + místostarosta,
pod dohledem rady obce a poté zastupitelstva),
komentujeme jen výši výdajů jako takovou. V tento
moment neřešíme jak konkrétně jsou dané peníze
využity. Na toto by mělo primárně dohlížet
zastupitelstvo, kontrolní či finanční výbor.

Provoz ZŠ a MŠ Střelice - 4,3 milionů Kč (o rok
dříve 4,0 mil. Kč)

Péče v obci - pracovní četa + mzdy, materiál, posyp
zam.vůz, ND, servis atd… - 3,2 milionů (dříve 3,0
mil. Kč)

Mateřské školy - opravy, přestavba kuchyně MŠ
Školní - 3,1 mil. Kč (dříve 30 tis. Kč)

Opravy chodníků podporujeme. Nejspíše se jedná
o část od odbočky na fotbalové hřiště, směrem k
obecnímu úřadu, po levé straně. Navrhovali jsme
spíše opravu protilehlé strany, která se využívá
více a zasloužila by větší pozornost i v logice
vjezdů do domů. Tento návrh však nebyl přijat.

Viz bod Mateřské školky. Rádi bychom viděli
koncepci revitalizace celého areálu a
dlouhodobější plán oprav, rekonstrukcí nebo
modernizací. Postup by měl být stanoven
odborníky a komplexně. O větší zakázku může
být větší zájem mezi dodavateli a výsledná cena
bude nejspíše výhodnější než při větším množství
menších úprav. Přičemž i v případě většího
množství menších uprav je třeba vědět  celkový
plán a finální požadovaný stav, ke kterému mají
opravy vést.

Bohužel nemáme prozatím představu, co ze takto
výrazným nárůstem výdajů v této části je.
Budeme rádi, pokud to bude ze strany vedení
obce upřesněno.

Budeme rádi, když bude projekt na opravu
chodníku  představen co nejdříve veřejnosti.
Projekt by měl z našeho pohledu řešit i parkování
zákazníků Sklepa tak, aby neblokovali ostatní
provoz (snížením větší části obrubníku apod.).

Obec vypsala (a poté nejspíše zrušila) výběrové
řízení na pronájem úsekového měření, tudíž by
investice neměla být ve výši 2.3 mil. Kč.

Navýšení vlivem zvýšení ceny ve spalovně. Také
je v plánu častější odvoz bioodpadu a dřívější
přistavení kontejnerů. Souhlasíme.

Opravy chodníků - oprava chodníku Ant.Smutného
- 3,0 mil. Kč (dříve 200 tis. Kč)

Opravy ZŠ - 2,6 mil. Kč (dříve 100 tis. Kč)

Zimní údržba + dopravní značky + pasporty, opr.
komunikací - 2,3 mil. Kč (dříve 150 tis. Kč)

Oprava chodníků ulice Brněnská - 2,3 mil. Kč (dříve
3,45 mil. Kč)

Bezpečnost silničního provozu - úsekové měření -
radary - 2,3 mil. Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů - 2,1 mil. Kč (dříve
1,5 mil. Kč)

KAM PLÁNUJE OBEC INVESTOVAT?

OSTATNÍ POLOŽKY NAJDETE V ROZPOČTU OBCE, KTERÝ JE PRAVIDELNĚ
ZVEŘEJŇOVÁN NA STRÁNKÁCH WWW.STRELICEUBRNA.CZ  



NOVÁ ŠKOLKA. A CO DÁL?
a u t o r  M i r o s l a v  H a t a š

Aby se další rodiče a jejich děti nerozhodli jezdit do školek a následně
škol mimo Střelice, byla za pět minut dvanáct zachráněna situace
modulární dřevostavbou v areálu školky V Cihelně. Jsme rádi, že tato
investiční akce za cca 7 milionů, kterou navrhovala radní Eva Bartoňová
cca 20 měsíců zpět, byla již zdárně dokončena a od září 2020 je dětem
plně k dispozici. Je to budova v nejmodernějším pojetí stavebních
technologií a efektivity i kvality vnitřního prostředí. Věříme, že až
situace dovolí, bude moci obec ve spolupráci s Mateřskou školkou
uspořádat den otevřených dveří, aby se i občané obce mohli do objektu
podívat.  

Nově zkolaudovanou modulární školku v Cihelně nepovažujeme za
dočasné řešení. Dodavatel dává garance na desítky let provozu
(samozřejmě při odpovídající údržbě). V USA, Kanadě i jinde, se od
nepaměti staví dřevostavby a dnes jsou lidé spokojeni komplexností i
úsporou nákladů, vlivem na přírodu.

To, že se někde postaví cihlová stavba, neznamená, že se o ni nemusí
majitel starat. Také pokud se podíváme do Střelic, najdeme zděné
budovy staré 50-100 let, které jsou ve velmi špatném stavu a jen do
údržby se musí nyní vkládat desítky, či spíše stovky tisíc ročně. A aby v
těchto budovách bylo dosaženo úspor za topení a energie a vodu, vedle
odstranění podstatného problému vlhkosti a možných zdravotních
rizik spojených s plísněmi, bude to stát ještě spoustu úsilí, velké peníze a
bude to trvat mnoho času.

Proč by nemohla být zvážena se všemi pro a proti varianta přístavby
školky na Školní ulici ve dvou etapách, podle skutečného počtu dětí?
Proč by nemohla být, v prvním kroku, postavena za jeden rok
modulární a přízemní školka v zadní části stávajícího areálu na ul.
Školní, s velmi dobrými parametry a zelenou střechou, podobně jako
se podařilo za poslední rok v Cihelně? 
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Zastupitelstvo
schválilo, ale ...
Jako sdružení Střeličník chceme
jednoznačně podporovat rodiny s
dětmi. Ale rádi bychom se
rozhodovali na základě faktů a
dat, než na základě pocitů.
Uvědomujeme si, že tento článek
vydáváme pět minut po dvanácté,
ale snaha řešit věci veřejně není
dlouhodobě  ze strany vedení
obce vyslyšena. 

Také považujeme za
neakceptovatelné, že zastupitelé
dostali podklady k takto zásadní a
drahé stavbě až na zastupitelstvu,
nikoliv dopředu, aby se se studií
mohli dostatečně a kvalitně
seznámit.

Nákladné projekty
si zaslouží

dostatek času k
zamyšlení. Už pro

to, že stojí tolik
peněz ...

Pořád považujeme za efektivnější
zvážit “vyhodit” 600 tis. za
projekt, který navrhne stavbu za
odhadem 40 milionů Kč, když
existuje možnost stavět školky
podle skutečných potřeb, na dvě
etapy, a po deseti milionech za
jednu třídu, tak jak obec ukázala
na projektu právě dokončené
přístavby v Cihelně.

Autorem článku je Miroslav Hataš, s
podporou Sdružení občanů Střeličník,
z.s.



KONEČNĚ VÍME, KOLIK DĚTÍ
SE V OBCI NARODÍ . . .  
a u t o r  S d r u ž e n í  o b č a n ů  S t ř e l i č n í k

Počet přistěhovalých občanů v posledních letech klesá. Nejspíše to
souvisí s nedostupností stavebních pozemků a bytů v obci. Může to
souviset i se složitostí kolaudace a nemožnosti přihlásit si v obci
trvalé bydliště občanů z ul. Nad Farou. Občané se “marně” snaží
zkolaudovat už několik let, a stále jsou tam nějaké překážky. 
Počet narozených dětí v obci dlouhodobě neklesá pod 30 ročně, ale
umí vystoupat až na rekordní hodnotu 38 (v r. 2019). . 
Do grafu jsme doplnili odhad za r. 2020 a 2021, kdy má být
dokončena bytová zástavba nad ul. Příční, a rovněž menší bytový
dům v ulici Žleby. Očekáváme, že počet obyvatel se v ten moment
zvýší řádově až o 200. 

Na webu obce Střelice se objevil zajímavý dokument, který vznikl na
základě žádosti studentky dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím. Obec Střelice v něm poskytuje poměrně
přesná data o počtu přistěhovalých i zemřelých občanů obce a
společně s dalšími údaji, se z něj dá leccos vyčíst. 

1.

2.

3.

Z grafu tak usuzujeme, že pokud se za posledních 5 let narodí
průměrně 34 dětí ročně, tak pokud by všechny děti využívaly školku ve
Střelicích, potřebná kapacita v obci pro uspokojení poptávky, bude 136
dětí (3, 4, 5, a 6 let - 4 ročníky). I tříleté děti totiž mají ze zákona nárok
na místo ve školce. 

Aktuální kapacita školek ve Střelicích je cca 5 tříd po 24 dětech (přičemž
krátkodobě lze žádat o navýšení na 28 dětí), což téměř uspokojuje
aktuální poptávku. Přestože se dá očekávat, že část místních dětí do
školky v obci chodit nebude, je nutné si uvědomit, že ve statistice
chybějí děti přistěhovalé ve věku 0 až 6 let. 

Je třeba vzít v úvahu dříve zmíněnou výstavbu, která v obci probíhá (a
bude k nastěhování v příštím roce) a která určitě přinese větší počet
malých dětí. Z tohoto usuzujeme, že 1 třída navíc by se hodila, jen je
otázkou, zda má stát 10, 20 nebo 30 milionů ... 

CO NÁS MRZÍ
NEJVÍCE .. .  

O data, kolik dětí se v obci narodí
za posledních roky, se
dlouhodobě zajímala naše radní
Eva Bartoňová, ale vedení obce je
nepovažovalo za validní
zpřístupnit. 

Vnímáme přitom, že jsou důležitá
pro správné rozhodování ohledně
kapacity školek v obci, a
především proto, aby zastupitelé
mohli správně zhodnotit, zda se
vyplatí stavět další budovu
Mateřské školy u zdravotního
střediska (v současné fázi je
schválena studie) v hodnotě 30 -
40 milionů korun. Nakonec tedy
data byla zpřístupněna touto
zákonnou cestou, a věříme, že
příště je získá zastupitel, radní, či
jakýkoliv občan, který o ně
projeví zájem, napřímo.

V dokumentu se žadatelka ptá,
zda “Vnímáte, že výše zmíněný
jev (stěhování lidí z Brna do vaší
obce) a vlivy z něj vyplývající
ovlivňují vaši obec pozitivně?” 

Odpovědí obce je “Ne”, což je ta
nejtvrdší z navržených variant. S
touto odpovědí se zástupci
Střeličníku v zastupitelstvu, ani
Střeličník jako zapsaný spolek,
neztotožňují. Mrzí nás, že vedení
obce dává přistěhovalým
občanům najevo, jak si jich váží.
Jsme přesvědčeni, že stěhování
občanů do obce i z obce je
přirozené a nelze donekonečna
rozlišovat na občany rodáky a ty
ostatní. Nebo jak se občas ve
Střelicích říká “náplavy” ... 

Mrzí nás tento přístup a zajímalo
by nás, co negativního na
přistěhovalých občanech kdo
spatřuje …
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DOPADY REKONSTRUKCE
NA OBEC STŘELICE
A u t o r :  D a v i d  O t o u p a l í k

Dojde k významným úpravám kolejiště, bude snížen celkový počet
kolejí a koleje budou posunuty blíže železniční budově.
Kolej blíže k budově, bude označena jako 2. kolej, poté bude 1., a
třetí. U těchto bude zbudované nové nástupiště. Následuje kolej 5, 7,
9 a 11, ty však budou bez nástupiště.
Stávající polní přístupová cesta od závor zanikne, namísto ní bude
zbudována protihluková stěna, která se táhne od přejezdu až k
nádražní budově.
Ke kolejišti půjde přistoupit buď od přechodové lávky, vedle
nádražní budovy směrem k hospodě U Nádraží a nebo přes
nádražní budovu (viz doplňková grafika).
Budou zbudovány dvě nová nástupiště, která budou propojena
bezbariérovým podchodem s výtahem a schodištěm.
Z nástupiště u 1. koleje (druhé od budovy), bude možné opustit také
přes chodník s přechodem směrem k přechodové lávce. Zda zde
bude povoleno chodit nebo se jedná o nouzový chodník v případě
„poruchy“ podchodu, není zatím zřejmé.
Chodník směrem k přechodové lávce bude zcela zrekonstruován.
Lávka bude vyměněna za novou (na stejném místě), ta stávající bude
buď využita jinde nebo půjde k celkové recyklaci.
V rámci projektu by měla být zachována historická pumpa, která je
umístěna mezi železniční budovou ve Střelicích a přechodovou
lávkou.

Poslední segment bude začínat po pravé straně směrem na Brno,
přibližně v 1/2 šířky fotbalového hřiště a bude pokračovat až k místu,
kde končí polní cesta z ul. Úvoz (přibližně v úrovni ekodvora). Výška
protihlukových stěn bude odhadem 2,3 – 2,5 metru. 

Železniční stanice Střelice
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zastávky Horní Heršpice se
rekonstrukce nijak nedotýká
krátký úsek mezi Horními
Heršpicemi směrem na Střelice
zůstane i nadále jednokolejný
bude zbudována nová zastávka ve
Starém Lískovci, která nejspíše
nebude v provozu po jejím
dokončení. Bude se čekat na
vybudování dopravního terminálu,
který není součástí této stavby a v
tuto chvíli není zřejmé, kdy bude
postaven. Jeho umístění by mělo být
někde kolem benzinové stanice
OMV
zastávka v Ostopovicích bude
zbudována v místě u ul. Družstevní a
měla by být v provozu buď koncem
roku 2021 nebo v r. 2020
zastávka v Troubsku bude zcela
zrekonstruována. Ta ve směru na
Brno se posune za přejezd až vedle
Vechtrovny
železniční přejezd v Troubsku bude
zcela zrekonstruován, bude se
závorami a koleje zde budou
umístěny cca 70 cm výše, než nyní,
aby byl zajištěn snadnější průjezd
vozidel
zastávka Střelice-Dolní bude zcela
zrekonstruována, budou zbudovány
nové přístřešky
železniční přejezd Střelice (nádražní)
bude zcela zrekonstruován, přibude i
samostatné přechodové místo pro
chodce vedle přejezdu, směrem k
nádražní budově. V rámci debaty
zaznělo, že všechny přejezdy budou
automatizované, tj. bez obsluhy, což
je ostatně již nyní vidět.

Z Brna až do Střelic ...



Dle informací Skansky bude osazena zábranami
proti dotyku dle platné legislativy.

V tomto duchu Skanska vzkazuje, že přecházení
trati mimo místa k tomu určená je nebezpečné a
protizákonné, pod pokutou 10 000 Kč. Navíc, ve
většině míst bude přechodu bránit právě
protihluková stěna.

Dle informace Skansky bude zachován takřka ve
stejné podobě, přičemž osvětlení tunýlku není
plánováno > není přiveden napájecí kabel. Pokud
by obec měla zájem zde vyřešit osvětlení, má se
obrátit na investora, kterým je SŽDC.

Dotazovali jsme se, jak bude zabezpečena lávka proti
úrazu elektrickým proudem.

Občané se na přednášce dále zajímali, zda bude i
nadále možné přecházení v místě nad černým
chodníčkem od Satova a také za ul. Nová a Újezd.

Dále se občané ptali na tunýlek, který vede od hřiště
na ul. Jaroslava Svobody.

K tomu dojde v termínu od 2. 7. 2021 a plně
funkční bude k 20. 9. 2021. Během této výluky
bude také zdemolována stávající budova na
obsluhu hradla.

Z odpovědi, kterou přinášíme v plném znění, je
zřejmé, že nepůjde.“Toto je pouze služební
chodníček, který bude pro veřejnost nepřístupný a
oddělený uzamykatelným zábradlím. Z hlediska
bezpečnosti je volen nejbezpečnější přístup
tubusem podchodu. Pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace zde bude výtah.
Jiným způsobem se na nástupiště veřejnost
nedostane.” 

Nad rámec dotazů z publika nás ještě zajímalo, kdy
bude přebudován přejezd ve Střelicích.

Posledním dotazem z naší strany pak bylo, zda bude
možné mezi 2. a 1. kolejí přejít přímo, tedy bez
použití podchodu či výtahu. 

Zajímají vás aktuální informace? Sledujte
http://www.facebook.com/strelicnik  

DODATEČNĚ ZÍSKANÉ ODPOVĚDI 
OD SKANSKY (ZHOTOVITEL STAVBY) 
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VĚŘÍME, ŽE VÁM TYTO INFORMACE POMOHOU ZORIENTOVAT SE V PROBÍHAJÍCÍ
REKONSTRUKCI A POKUD BY VÁS JEŠTĚ NĚCO ZAJÍMALO, MŮŽETE SE OBRÁTIT PŘÍMO

NA SKANSKU NA E-MAIL BRNO-ZASTAVKA@SKANSKA.CZ

Za odpovědi, které navazují na proběhlou debatu s občany, děkujeme  Petře Havrlantové,
specialistce komunikace společnosti Skanska.

Komunikace máme
zdokumentovány 
a opravíme je. 
ZDROJ: SKANSKA (ODD. KOMUNIKACE) 



NOVÉ PROJEKTY TÝKAJÍCÍ
SE ZELENĚ VE STŘELICÍCH
A u t o r  E v a  B a r t o ň o v á

V říjnu loňského roku byl dokončen návrh na vegetační úpravy ulice
Antonína Smutného. Vyvolal různé reakce občanů. Někdo se obával
zachování rozhledu na silnici, jinému vadí podzimní listí na
chodnících a někteří preferují plochu k parkování  před svým
domem. Jiní by naopak uvítali nejen keře, ale i stromy naproti svým
nemovitostem, kde to není bohužel možné kvůli vedeným
inženýrským sítím. 

Výsledkem je, že byly vysázeny stromy s předpěstovanou korunou v
podchozí výšce, aby byl zachován bezpečný výhled. Obec se bude starat
jak o odklízení spadaného listí, tak o pravidelný řez stromů. V další části
ulice pak byly vysázeny nízké keře, které snad zpříjemní pohled na
dlouhou ulici. Dokončení projektu a zasazení další zeleně kolem Ant.
Smutného, je plánováno na letošní rok, tak věřím, že se podaří . Nyní je
dokončen i projekt pro výsadbu zeleně v okolí  hasičky. Z mého
pohledu jde o velmi vydařený návrh, který celou lokalitu obohatí. Budu
se snažit co nejdříve projekt zveřejnit i Vám občanům, ať už zde nebo
na stránkách obce, ale k tomu potřebuji souhlas rady obce, který zatím
nemám. 

Také, na návrh střelického občana a následné podpory komise pro
veřejné záležitosti vedené Martinem Klímou, byl schválen a zrealizován
projekt obnovy třešňové aleje u myslivny (s podporou dotace). Doufám,
že se brzy podaří realizovat i další akce spojené  se zelení v obci a že své
návrhy opět přinesou i střeličtí občané.  

Např. u projektu drobné zeleně u odbočky k ulici Na Hrázi, z Ant.
Smutného, je potřeba souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, který vlastní potřebné pozemky. Po předběžné
konzultaci, kterou telefonicky zajistil David Otoupalík, vnímáme jejich
zájem a podporu pro podobné komunitní projekty. Je však potřeba
získat  písemný souhlas, který se nyní snažíme zajistit. Několik dalších
podnětů přišlo od samotných občanů a věřím, že se jimi budeme dále
zabývat. Např. doplnění více zeleně do projektu rekonstrukce náměstí,
doplnění drobných stromů k lavičkám, obnovy dalších alejí a
stromořadí u polních cest apod. 

ZELEŇ AŽ
PŘÍŠTÍ ROK
A u t o r :  E v a  B a r t o ň o v á

Už více než rok se Eva Bartoňová
(radní za Střeličník) z pověření
rady obce věnuje projektu zeleně
na Ant. Smutného. Ten je
konečně hotov a proto paní
Bartoňová na jednání
zastupitelstva projekt v krátkosti
představila a požádala o zařazení
do rozpočtu a realizaci ještě letos.
Na tento návrh reagoval p. Alois
Liška (KDU-ČSL) protinávrhem a
vyzval zastupitele k zařazení
investice do rozpočtu na příští
rok. V duchu – lepší pozdě, než-li
vůbec, jsme tento protinávrh,
společně s ostatními zastupiteli
akceptovali a podpořili. 
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Kromě tohoto
projektu se řeší

také zeleň u
hasičky a obnova
třešňové aleje u

Myslivny. 

Hlasování se zdržela paní Fialová
(KDU-ČSL). Má obavy, že bude
scházet prostor pro parkování.
Zde Eva Bartoňová reagovala, že
stávající plochy pro odstavení
vozidel, tak jak jsou používána,
zůstanou zachována. Věřme tedy,
že v příštím roce se zeleň na ul.
Ant. Smutného zrealizuje.
Konkrétně se jedná o 24 stromů,
cca 1200 keříků a trvalek, atp., od
Sokolovny až k odbočce na
Nádraží.
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Během našeho krátkého působení jsme bohužel
zjistili, že v obci chybí jakýkoliv strategický
dokument, který by popisoval obec v budoucnu.
Který by řešil, jak se bude rozvíjet, kam se bude
investovat, kde budou vznikat jaké problémy a jak
se budou řešit. 

Střeličník vždy podpoří smysluplné a odborně
připravené projekty, které budou dopředu
projednávány a vysvětleny. Opakovaně vyzýváme
(nejen) vedení obce ke společné diskuzi  ohledně
přípravy dlouhodobého plánu rozvoje obce, údržby,
oprav a revitalizace budov. Takového, na kterém by
se podíleli nejen zastupitelé, ale i zástupci spolků,
sportovců, dobrovolníků, školy, a dalších organizací a
spolků v obci. Bohužel, zatím marně. 

Současný přístup, kdy se mnohé projekty řeší na 
 poslední chvíli a nekoncepčně, stojí mnoho peněz 
 anebo jeho výsledná podoba a kvalita není v podobě,
jakou bychom si asi všichni představovali.

Je důležité plánovat, představit lidem vizi vedení
obce a starat se o obecní majetek a finance
zodpovědně (ne vždy to musí znamenat hromadění
financí na účtech). Určitě je správné mít finanční
rezervy, ale je určitě správné potřebné investice
zbytečně neoddalovat. Ono primárním cílem obce
nemá být množství uložených peněz, ale množství a
kvalita služeb, které daná obec nabízí občanům. A je
důležité aby občané věděli, co za investice vedení
obce připravuje. 

Je smutné, když se to občané nebo zastupitelé
dozvídají až na zastupitelstvu v době hlasování o
daném projektu a mnohdy zařazením do bodu
“Různé” bez toho, aby zastupitelé dostali včas
podklady a občané se o daném bodu dopředu
dověděli.

Naopak, obec by měla hledat cesty, jak od občanů
zjistit, jaké služby, investice a změny v obci očekávají
nebo by v budoucnu uvítali. A proč tedy podobné
kroky nezačínáme z pozice Střeličníku, který se svým
způsobem také na vedení obce podílí? 

I přesto, že se mnohdy snažíme něco podobného
prosadit, většinou je to kontraproduktivní a nápady,
vize a dokonce i nepatrné drobnosti, jsou většinou
spíše blokovány, prodlužovány nebo odkládány,
právě proto, že jsme tato témata nadnesli a
inicializovali my. 

Způsobů, jak to našim zástupcům znepříjemnit tak,
že energie na danou věc vydaná, je v rámci dané věci
absolutně neadekvátní, si někteří zástupci v obci našli
mnoho. Respektovali bychom to, kdyby nás po
volbách přímo neoslovili a nenabízeli nám
spolupráci. Tu jsme přijali a toto je “někdy smutným”
výsledkem. Pokud je dojem z našich návrhů takový,
že nejsou pro obec prospěšné, neshodují se s
přesvědčením dalších zastupitelů, rádi tento názor
přijmeme a půjdeme takříkajcí “do opozice”. 

Ta nám možná bude více slušet. Plnou zodpově-
dnost za rozvoj obce nechť nesou ti, kteří o něm
rozhodují bez širšího zájmu o pomoc, znalosti či
zkušenosti ostatních. My budeme rádi věnovat
energii malým projektům, kulturním akcím a
setkávání se s těmi, kteří o to jeví zájem. 

I v této otázce bychom rádi znali Vaše názory a zda
se (ne)shodují s těmi našimi. Rádi přijme i kritiku,
protože ta nás posune kupředu. Děkujeme za vaši
podporu. 

Sdružení občanů Střeličník 

OBCI CHYBÍ DLOUHODOBÁ VIZE 

Již ve 2. kvartálu 2020 jsme navrhovali, aby přenos
ze zastupitelstva obce Střelice byl z důvodů prevence
proti nákaze Covid-19 přenášen on-line. 

Protože vnímáme, že situace s šířením viru Covid-19
stále není pod kontrolou, navrhli jsme radě obce
zajištění přenosu zastupitelstva na naše náklady s
cílem zpřístupnit široké veřejnosti toto jednání, s
eliminací rizika nákazy. Poptali jsme také místního
poskytovatele internetu, který připravil nabídku na
zajištění přenosů za velmi příznivou cenu. Nabídku
jsme předložili radě obce. 

V této souvislosti bychom  rádi zmínili, že on-line
přenosy zasedání zastupitelstva (probíhající v
reálném čase bez záznamu), nepodléhají dle
platného výkladu Úřadu pro ochranu osobních
údajů ochraně osobních údajů (nejsou
zpracováváním osobních údajů). Případný
dodatečný záznam pak musí být anonymizován v
souladu se zákonem ohledně GDPR.

Rada obce vrací bod zastupitelům, kteří o něm snad budou
rozhodovat 10. prosince 2020 (vytištěno před tímto
datem). 

PŘENOSY ON-LINE? SNAD NĚKDY 



Proč jsem využila nabídky na post radní, kterou
našemu sdružení po volbách nabídlo KDU-ČSL a
Sdružení nezávislých kandidátů? Protože jsem věřila,
že je společným zájmem všech spolupracovat a
realizovat projekty v obci, pro občany a v souladu s
nabídkou na "spolupráci".  

Věřila jsem také, že mohu pomoci k větší
informovanosti občanů, zlepšit kvalitu výběrových
řízení, více zapojit občany i organizace, ku společnému
cíli a lepší spolupráci.  

Po dvou letech si nejsem jista, zda přijmout nabídku na
post radní byla správná volba. Atmosféra některých
jednání zastupitelstva je veřejnou ukázkou  toho, jak
složité je prosadit drobné nápady, projekty pro Střelice.
A také toho, jak probíhají některá jednání rady obce.
Věřím, že se nám k sobě nakonec podaří najít cestu.

Jsem obecně ráda, že obec letos dokončila několik
projektů (rekonstrukce koupaliště, mostu v ulici Na
Hrázi, rozvody v ZUŠ a buduje chodník u hřbitova, v
ulici Brněnské). 

Přesto či právě proto bychom měli ale připravovat další
projekty. Větších, i menších objemů. S dostatečným
předstihem. Za velkou chybu považuji, že projekty
nebývají zveřejněny v předstihu, občané se o nich
nemají jak dozvědět, a některé akce nejsou řádně
projednány např. ve stavební komisi. Dochází tak z
mého pohledu ke značným více nákladům, čemuž
bychom se měli a mohli vyvarovat.

Stačí se podívat na poslední jednání zastupitelstva, kde
se schvalovaly dodatky za statisíce k již vysoutěženým
projektům, a takto je to stále dokola. Nelze
donekonečna akceptovat nekvalitní přípravu
projektantů, chyby v zadání a prodražovat tak zakázky,
které schvalujeme v dobré víře konečné ceny. 

Dala jsem si za cíl neschvalovat nadále ty projekty, které
nám nebudou dostatečně vysvětleny a u kterých
nebude zřejmé, proč a zda se budou vůbec kdy
realizovat (např. kulturní dům namísto Růžovky,
obchodní dům vedle Zdravotního střediska apod.).  

Proběhla schůzka se zástupci firmy SKANSKA
pro veřejnost ohledně elektrifikace železnice.
Informace jsme zveřejnili u nás na webu zkusili
jsme on-line přenos pro občany, kteří nás o to
požádali a reakcí některých zastupitelů bylo, že si
stěžovali na porušení GDPR, které s tímto vůbec
nesouvisí.  

Nebyla jsem ani přes mou žádost přizvána na
jednání s projektantem ohledně vzniku studie
nového pavilonu MŠ na ulici Školní. Mé
připomínky byly projednány až při debatě nad
hotovou studií, což vnímám, že je pozdě.
Preferuji levnějši stavbu, jak zmiňujeme v
článku. 

Obec investovala do tepelných čerpadel v ZUŠ,
pavilonu MŠ V Cihelně a také na obecním úřadě.
Jsem za to ráda a děkuji za podporu. 

Lavička pro cestující náhradní dopravy na
zastávce Vršovice nějaký den stojí. 

Rada se bude po více než ročním zdůrazňování
věnovat špatné dopravní situaci na ulici Školní.
Studie obchodu v prostoru u zdravotního
střediska, která vznikla před rokem, toto bohužel
neřeší. 

Měli bychom se potkat s projektantem
rekonstrukce náměstí, protože tato investice
byla odložena a otevírá se tak prostor pro
úpravu. Projekt je v přípravné fázi již dlouhá léta
a nelze akceptovat takto dlouhé zpoždění na
straně dodavatelů obce.  

Dohodli jsme se, že je nutná i revitalizace
budovy ZŠ, ale zatím bez konkrétních kroků.

Přesto jsem během roku 2020 vznesla několik
žádostí a návrhů, které bych vám ráda přiblížila. 

 

Budu ráda, když se do konce volebního období
podaří dokončit alespoň některé další malé projekty,
které přednesu. Ty velké vznikají obvykle jinde, a
jak jsem zmínila, příležitost je komentovat či
ovlivnit, bohužel často nedostávám.

POSUĎTE SAMI. DVA ROKY V RADĚ
a u t o r  E v a  B a r t o ň o v á
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e v a @ s t r e l i c n i k . c z
t e l .  + 4 2 0  7 7 3  9 0 6  8 5 9

Nepravidelné glosy k jednání rady obce Střelice najdete na
Facebook.com/strelicnik nebo na webové stránce www.strelicnik.cz 



2 ROKY KOMISE PRO VEŘEJNÉ
ZÁLEŽITOSTI A HOSPODÁŘSTVÍ
a u t o r  M a r t i n  K l í m a

P r o s i n e c  2 0 2 0 S t r a n a  1 1

Před dvěma lety jsem byl zvolen předsedou Komise pro
veřejné záležitosti a hospodářství (KPVZaH). Chytil
jsem se sbírky zákonů a dalších chytrých publikací,
abych se zodpovědně ujal své role.

Jako další krok následovalo vytvoření dokumentu s
definicí náplně komise, který chyběl. Při jeho tvorbě
jsem vycházel z náplní podobných komisí jiných obcí.
Tento návrh rada obce (RO) schválila. Protože jedním z
cílů Střeličníku je zvýšení informovanosti občanů,
usiloval jsem také o to, aby tento dokument,  ale i
jednotlivé zápisy z jednání, byly dostupné občanům.
Členové komise tento návrh podpořili, a tak jej můžete
nalézt na internetových stránkách obce v sekci Komise
a výbory. 

KPVZaH má k dnešnímu dni 8 členů. Jsem velmi rád za
jejich různorodost - ať už co do profese, bydliště v
rámci Střelic, politické příslušnosti či spjatosti s obcí.
Jsem přesvědčen, že konfrontace různých pohledů a
názorů je cesta k nejoptimálnějšímu možnému řešení.
Velkou výhodou je, že mezi členy jsou také dva radní
(Ing. A. Liška a J. Štveráček). Komise tak může během
projednávání podnětů ihned reflektovat aktuální
činnost RO. 

Komise, vč. KPVZaH, jsou poradními orgány RO. Jejich
činnost se tedy odvíjí od ustanovujícího dokumentu
nebo od dalších zadání rady. Z pohledu přímého zadání
od RO, KPVZaH příliš vytížená není, což mi přijde
škoda, neboť by si v některých ohledech mohla rada
obce uvolnit ruce. Komise řešila na vyžádání rady obce
pouze rozmístění reklamy na veřejných prostranstvích
obce, které je už více než rok hotové, ale bohužel ještě
nebylo využito pro výběr poplatků za reklamu.
Dlouhodobě má také sledovat a upozorňovat na
chybějící bezbariérové prvky. Především se ale
zaměřuje na členské a občanské podněty.

Protože komise “pouze radí”, podněty nemusí být
vůbec realizovány. Ale aby bylo jasné, které návrhy RO
uznala za vhodné, vytvořil jsem předávací dokument, v
němž je uvedeno stanovisko rady obce ke každému z
nich. 

Dokument bude přiložen vždy k zápisům ze
zasedání na stránkách obce. Doufám, že to pomůže
k tomu, aby dobré nápady nezapadly.

Z podnětů, které KPVZaH řešila, můžu uvést
příklady jako problémy s tříděným odpadem,
chybějící přechody pro chodce, nájezdy pro
kočárky a vozíčkáře či špatné parkování. Nebylo
jich málo. Některé z nich vzala RO na vědomí a
zohlední je v komplexnějších projektech. Např.
Nájezdy na chodníky budou řešeny až v rámci
rekonstrukce chodníků, apod. Některé již
realizovány byly. 

Mohu jmenovat zbudování chodníčku k dětskému
hřišti u sokolovny, výměna plakátovacích ploch,
výsadba aleje na Hraběcí cestě (občanský podnět) a
další. Bohužel u některých, i když byly na dobré
cestě, se ukázalo, že je nebude možné realizovat.
Např. na rekonstrukci ulice K Závorám, v podobě,
ve které byla navržena, v nejbližší době nejspíš
nedojde, protože jí stojí v cestě inženýrské sítě v
místě rampy, jejichž přeložení by bylo velmi drahé.
Je tedy třeba provést novou rozvahu a pokusit se
najít levnější řešení.

Co se týče dalšího vývoje KPVZaH, mám v plánu víc
digitalizovat jak vstupy (podněty) a výstupy, tak i
trasování stavu jednotlivých úkolů, aby vše bylo
dohledatelné, snadno přístupné. Využitelné komisí i
v dalších volebních obdobích, třeba s jiným
obsazením.V dnešní zavirované době by se také
hodilo přesunout zasedání komise na internet, což
naráží na možnosti některých členů komise. Přesto
se pokusím nalézt co nejjednodušší řešení, které by
to umožňovalo. V neposlední řadě bych velice rád
pokračoval v zapojování občanů do činnosti komise
a vůbec celé obce. Děkuji všem, kteří se se mnou již
podělili o své postřehy, nápady či potřeby, a prosím
je, aby v tom pokračovali. Ty ostatní prosím, aby se
také zapojili, abychom společně udělali Střelice ještě
o kousek lepší.

m a r t i n . k l i m a @ s e z n a m . c z
t e l .  + 4 2 0  7 3 2  3 7 7  3 5 4

Zápisy z komise najdete vždy na webu obce Střelice v sekci Obecní úřad >  poté
v menu Obecní úřad > Struktura řízení > Komise. 
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