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Jak to bylo s odchodem ODS z koalice

V komunálních volbách 2014 získalo MS ODS ve Šlapanicích pouze jeden mandát v Zastupitelstvu města. 
Většinovou povolební koalice vytvořily subjekty SNK Čisté Šlapanice (ČŠ), Nezávislí 2014 a Změna pro 
Šlapanice. K této koalici byla přizvána i ODS.
Vedení MS ODS ve Šlapanicích váhalo, zda se jako jediná politická strana má připojit k této koalici 
nezávislých subjektů. Nakonec jsme se rozhodli vyzkoušet tuto spolupráci a prosadit co možná nejvíce z 
našeho volebního programu. Za dobu našeho působení v koalici jsme prosadili snížení daně z nemovitostí 
(vrácení na původní úroveň nám ostatní členové koalice zablokovali) a wifi na veřejných místech.
Viděli jsme zblízka, jaké jsou v koalici skutečné záměry a vazby, jaké máme možnosti v koalici prosadit 
pouze dílčí akce a jak naopak nedokážeme zabránit nesmyslným rozhodnutím. Proto jsme se v polovině 
volebního období rozhodli koalici opustit a distancovat se od aktivit vedení Čistých Šlapanic a Změny pro 
Šlapanice.
Důvodů, proč jsme přešli do opozice a proč kritizujeme činnost resp. nečinnost starostky, je mnoho. Věcné 
důvody si přečtete v tomto Pohledu. Tyto věcné důvody však většinou pouze odrážely důvody hlubší, 
osobnostní.
Uvědomili jsme si, že vedení Čistých Šlapanic, a zejména pak starostka Trněná, nechce a ze svého pohledu 
ani nemůže připustit věcnou diskusi nad záměry, výzvami a problémy. Že odborné problematice v řadě 
oblastí nerozumí, přece nevadí. Že často dokonce ani neví, že neví, nevadí. Hlavně nechce poslouchat 
argumenty někoho jiného, když žádné vlastní věcné argumenty nemá. Každý, kdo nesouhlasí s vedením ČŠ, 
je nepřítel, kterého je třeba nenávidět. Vedení ČŠ jedná z pohledu jako “My (já) chceme nejzelenější přírodu 
ve Šlapanicích, my (já) chceme pro naše občany největší dobro, my (já) jsme ti nejušlechtilejší, my (já) jsme 
ti nejčistější, atd.“. Věcná argumentace netřeba, když jsme si 
přisvojili monopol na naši pravdu. Argumenty jiných jsou pak 
odmítnuty s tím, že ten někdo má jiné zájmy než dobro občanů, 
které přece hájíme my, čistí. A v zájmu udržení tohoto 
monopolu na svou pravdu pak předávají orgánům samosprávy 
města často chybné, neúplné nebo zavádějící podklady, zatajují 
před veřejností studie a stanoviska od externích organizací, 
upravují texty zápisů ze Zastupitelstva města (ve srovnání 
s originálním zvukovým záznamem) a zneužívají Šlapanický 
zpravodaj k manipulaci s informacemi.

Čisté Šlapanice opakovaně kritizovaly předchozí vedení radnice 
za různé nedostatky, ale dnešní skutečnost v jejich podání je 
mnohem horší. Vedení města se vyhýbá výběrovým řízením 
rozdělováním zakázek (např. chodníky), uděluje si samo sobě 
výjimky a zadává zakázky bez soutěže (např. informační systém), 
znemožňuje účast jiným dodavatelům navázáním na již dříve 
provedené dodávky (např. nákup hardware) a přihrává městské 
zakázky svým známým (např. veřejné osvětlení). 
Právě pokrytectví vedení ČŠ je hlavním důvodem, proč jsme 
odešli z jimi ovládané koalice a proč s tímto vedením ČŠ 
koaliční spolupráci vylučujeme.

Komise pro kulturu po celé volební období přináší konstruktivní návrhy na 

zlepšení informačních panelů ve městě, na lepší pokrytí obydlených částí města 

moderními nosiči, které by nejen poskytovaly aktuální informace o dění ve 

městě, ale působily by esteticky. Výsledkem je snížení počtu výlepových ploch, 

zcela nevyhovující kvalita výlepů prováděných městem, estetický dojem snad 

nechme bez komentáře. 
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Informační svoboda a znásilnění slov a slibů ve Šlapanicích
Po roce 1989 jsme si zvykli svobodně vyjadřovat své názory a snadno podléháme dojmu, že je to navždy, 
že se o svobodu už nemusíme rvát. Ale historie nám už mnohokrát ukázala, jak je taková domněnka bláho-
vá.  
Ještě pamatujeme hlasitou kritiku dřívější opoziční zastupitelky Trněné a spol. k obsahu Šlapanického 
zpravodaje, zadávání zakázek či schvalování smluv týkajících se majetku města. Volala po transparentnosti, 
otevřenosti, zapojení občanů do rozhodování. Tato rétorika ji vynesla až do starostenské kanceláře. 
A dnes?  
V marginálních záležitostech staví na odiv křišťálově čistý výběr dodavatele (např. odhadce ceny pozemků 
Ponětovská v hodnotě řádově jednotek tisíc Kč) a současně zadává zakázky za miliony bez soutěže s 
využitím různých technik, jak se soutěžím vyhnout (např. provoz osvětlení ve městě převedený na Sateso a 
prováděný externími subjekty bez soutěže). Nelze opomenout předražený nákup areálu na Lidické bez 
veřejné diskuse a nejnověji snahu o prodej pozemků města na Ponětovské pro stavbu domů, která by měla 
zásadní negativní dopad na dopravní situaci města. Opět bezkoncepčně, nenápadně bez jakéhokoliv 
veřejného představení záměru včetně všech negativních důsledků. Vše prezentováno jen zalité sluncem … 

Rada města před 4 lety schválila pravidla pro obsah ŠZ a roli Komise pro informace a média (KIM), 
nicméně brzy jsme zaznamenali, že pravidla lze lehce přizpůsobit. 
Nejčastější způsob porušování pravidel: k určenému datu uzávěrky vydání ŠZ mají všichni odevzdat své 
příspěvky a prostřednictvím šéfredaktora Mikšovského předložit Komisi. Jestliže je však mezi příspěvky 
nějaký kritický, tak bez ohledu na uzávěrku starostka napíše svůj dezinformační příspěvek, který reaguje na 
kritický text. A tento text starostky Trněné se pak bez ohledu na schválená pravidla a bez stanoviska 
Komise otiskne ještě v tom stejném čísle ŠZ. Typická ukázka „transparentnosti“.
Nejnovější zkušenost s pokusem starostky zasahovat přímo do obsahu článku našeho zastupitele Zdenka 
Kadlce byla však opravdu už silnou kávou. Text podrobila detailnímu zkoumání a jednotlivé věty 
navrhovala upravit, doplnit zdroji nebo zcela vypustit. Jako bychom se ocitli u normalizační prověrkové 
komise. Samozřejmě jsme zásah do textu odmítli, je sepsán v souladu s pravidly a za obsahem si autor plně 
stojí. Tentokrát jsme se cenzuře ubránili, ale jak je vůbec možné, že starostku něco takového napadlo a 
dokonce to prosazovala? 
(viz kopie emailu). Přitom 
text vyjadřuje jen názory 
autora, nikoliv data či čísla. 
Paní starostka asi musí mít 
pod kontrolou i naše názory!! 
Nebuďme však tak přísní a 
nehledejme v těchto zásazích 
hned zlý úmysl. Mnohdy jde 
spíše o neschopnost rozlišit 
názor od analýzy, odbornou 
zprávu od úvah. 
Tristní amatérismus se bohužel projevuje výrazně nejen v městských médiích (opakující se gramatické a 
grafické chyby v ŠZ i na webu), ale třeba i v neznalosti rozdílu pojmů výnos x zisk nebo v mizerném 
plánování investičních a provozních akcí: například starostka Trněná oslavovala 24.4.2017 v 16 hodin  
osvobození Šlapanic u sochy rudoarmějce na Brněnské. Pouhý jeden pracovní den před akcí, na základě 
dřívějšího rozhodnutí vedení města, byla socha z důvody opravy zabalena do igelitu. Je vidět, že někdo z 
vedení města tuto vzpomínkovou událost i fotografoval, ve ŠZ se neobjevila ani ona fotografie, ani smutné         
konstatování, že ze strany vedení města došlo k zesměšnění pietního aktu.
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PROČ aneb pár otázek prostého občana

Občan Šlapanic nemusí být žádný šťoural, přesto některé činy vedení města v něm vyvolají otázky.

PROČ vedení města oznamuje rekonstrukce chodníků, ale už je nedokončí nebo zbabrá (Sušilova – 
po tzv. rekonstrukci zůstala celá čtvrtina ulice v neutěšeném stavu, Brněnská – esteticky 
nesjednocené vjezdy, Nádražní – vjezdy v terénu zalomené tak, že poškozují vozidla)? A proč 
rekonstruuje chodníky, které by mohly ještě několik let sloužit, zatímco jinde chodníky zcela chybí 
nebo jsou v dezolátním stavu?

PROČ vedení města rekonstruuje místní rozhlas tak, že např. na hlučné a frekventované ulici 
Brněnské umístí reproduktorová hnízda daleko od sebe (rekord je 190 m), v kontrastu s nejlépe 
ozvučeným místem ve Šlapanicích - konec ulice Sušilova, kde dva reproduktory přímo naproti sobě 
a ve vzdálenosti pouhých 80 m vyřvávají na prázdnou louku s kontejnerem pro bioodpad? A proč 
počátky hlášení jsou avizovány tu kokrháním kohouta, jindy budovatelskou písní a někdy ničím?

PROČ se vedení města holedbá vytvořením rovné stovky parkovacích míst, když se ve skutečnosti 
jedná o 12 míst u hřbitova, u dalších jde pouze o kosmetickou úpravu míst stávajících? Je snad do 
tohoto počtu započítáno 88 parkovacích míst u nákupního střediska Penny Market (majetek Beta 
Real Estate CZ k.s.)? Nebo jsou snad tato údajně nově vytvořená parkovací místa v areálu 
„Cukrovaru”? A navíc město, díky plánovanému nesmyslnému zjednosměrnění oblasti Sušilova a 
následným zákazem stání na Těsnohlídkově, o zhruba 40 parkovacích míst přijde. Snad tento deficit 
nebude město řešit centrálním parkovištěm na nevytěženém fenolu v areálu „Cukrovaru“? V této 
souvislosti – proč se parkování na Sušilově neřeší rozšířením silnice na přilehlé městské pozemky a 
zhotovením parkovacích míst pomocí ekodlažby jako u hřbitova (stejně měla být řešena Nádražní 
jako priorita č. 1)? A proč někomu stání na Sušilově vadí kvůli průjezdnosti bezpečnostních složek, 
ale parkování na ulici Komenského, kde místy není díky parkujícím vozům průjezdná šířka ani 2,2 
metru, už je ponecháno bez povšimnutí ?

PROČ stále neprobíhá žádná rekonstrukce Jungmannovy ulice, přestože byla od roku 2015 již 
mnohokrát označena za prioritu v souvislosti s budováním nové železniční zastávky?

PROČ město vydává vyasfaltovanou polní cestu mezi Černým splavem a Bedřichovicemi za 
cyklostezku, když jde o úzkou obslužnou komunikaci a cyklisté tak na ní nikdy nemohou mít 
přednost? A proč se díky odvodňovacímu kanálu vedenému napříč přípojné cesty k asfaltce zhorší 
podmínky pro pěší? Ti onu zablácenou díru musí překračovat (podobným výmolem je kousek dál 
obdařena i naučná stezka „Andělka a Čertovka“). A proč se těmito neošetřenými výkopy umožní 
přenášení bláta na novou asfaltku? A proč město zakládá černou skládku uložením vyklestěných 
keřů z budování strouhy přímo k ceduli „Přírodní památková oblast“ a odklidí až po 2 měsících a to 
ještě na základě stížností občanů?

PROČ vedení města odůvodňuje náklady do inovace kamerového systému (které jsou vyšší než 
jeho původní pořizovací cena) tím, že systém nebyl patřičně udržován?  Čímž vlastně přiznává, že se 
v tomto volebním období tedy o údržbu nestaralo. 

PROČ vedení města není schopno zorganizovat i tak jednoduchou věc, jakou je svoz tříděného 
odpadu (např. neschopnost jasně definovat pravou či levou stranu popelnice pro nalepení kódu, 
zmatky s vydanými chybnými svozovými kalendáři – kuriózní změny změn ve změnách). Proč 
vedení města tvrdí, že za nezapojení se do procesu třídění budou občané postihováni (leták vedení) a 
úředníci naopak zase tvrdí, že žádný postih nebude (Šlapanický zpravodaj)? Zjevně tu někdo lže!

PROČ vedení města nechalo v r. 2017 pomalovat silnice ve Šlapanicích dopravním značením bez 
povolení majitele komunikace (čili ilegálně), a tím ohrozilo nejen účastníky provozu, ale i 
vyšetřování případných nehod?

PROČ písemné zápisy ze zasedání zastupitelstva přestaly odpovídat skutečnosti? Někteří diskutující 
ani obsah jejich příspěvků vůbec nejsou uvedeni (viz např. 26. ZM z 13. 6. 2018).

PROČ Rada města na své 56. schůzi v květnu 2018 ukončila bez čerpání dotační projekt Specifické 
informační a komunikační systémy a infrastruktura IT se schválenou dotací 9 mil. Kč, aby následně 
v srpnu 2018 schválila pořízení HW/SW infrastruktury za 8,5 mil. Kč bez dotace z vlastních 
prostředků města? 
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To nevymyslíš, to musíš ve Šlapanicích prožít!

Ve vánočním čísle ŠZ 6/2017 byl otištěn 
svozový kalendář tříděného odpadu s 
chybou, díky níž se od 7. srpna obrátil 
režim svozu (místo papíru plast a nao-
pak). V dalším vydání ŠZ 1/2018 byla 
otištěna vskutku originální náprava: 
místo aby byl zveřejněn nový a správný 
kalendář, tak byli občané vyzváni k 
tomu, aby si původní kalendář sami opra-
vili, čili místo žlutého úterku modrý a 
naopak, což samozřejmě dost dobře 
nejde. K tomu bylo přislíbeno, že v dal-
ším ŠZ vyjde opravený kalendář (proč 
tak složitě až v dalším čísle?). V dalším 
vydání ŠZ 2/2018 samozřejmě nevyšlo 
nic! Proč si Město samo jednoduše 
nezměnilo termíny a zbytečně tak otravo-
valo svých více než 7 000 obyvatel, to 
nikdo nepochopí. A tak jsme s napětím 

očekávali 7. srpen, kdy mělo dojít k chaosu. A došlo! Letmý pohled do ulic ukázal polovinu pytlů s plas-
tem (dle původní kalendářové verze) a polovinu s papírem (od těch, co změnu zachytili). Město však 
odvezlo pouze papír. Zbylý plast byl nakonec odvezen následující den, zjevně aby pytle s odpadem nehyz-
dily Šlapanické slavnosti, neb to bylo v jejich předvečer. Dle avizované změny (ŠZ 1/2018) se tedy další 
týden (14.8.) měl odvážet plast. Ale neodvážel. Pouhý jeden den (v pondělí 13.8.) před svozem Město opět 
(!!!) změnilo svozový kalendář (na městském webu a bez jakékoliv omluvy!!!) na původní (dle ŠZ 
6/2017). Což spousta občanů samozřejmě nemohla zachytit. A tak se v ulicích opět povalovaly pytle jak s 
plastem, tak i s papírem. V úterý 14.8. byl tedy odvezen jen papír a plast ponechán zapáchajícímu osudu. 
Další den však byl překvapivě svezen i plast. Následující víkend byl občanům do schránek roznesen leták 
obsahující další verzi svozového kalendáře, ovšem paradoxně stejnou jako v onom „chybném“ ŠZ 6/2017. 
S další změnou – vedení města totiž v srpnu (tj. až po ¾ roce) pochopilo, že plánovaný svoz 25.12. je o 
vánočních svátcích a tak jej posunulo až na 27.12. V letáku byla uveřejněna i omluva starostky Trněné za 
chybu v kalendáři ŠZ 6/2017, který ovšem de facto platí. To prostě nevymyslíš, občane, to musíš zažít! 
Důležitou informaci však leták neobsahuje a to, kdo financoval ony nadbytečné dvojité svozy ve 2. a 3. 
srpnovém týdnu, stejně tak jako tisk onoho letáku? Viník organizačního zmatku nebo snad vládnoucí troj-
koalice (Čisté Šlapanice, Nezávislí 2xxx či Změna pro Šlapanice), nebo ještě jednodušeji město (městský 
rozpočet to unese, že?)? Jedno je jisté: pokud se i tak jednoduchá věc, jakou je organizace svozu odpadu, 
řeší výše popsaným způsobem (roli dobrého hospodáře ze zákona vedení města rozhodně nesplnilo), pak 
je více než jasné, jak se na šlapanické radnici řeší mnohem důležitější a složitější záležitosti!

Projekty města za volební období 2014-18 bez příkras
Jsme rádi, že se město chce pochlubit projekty uskutečněnými ve svém volebním období.
Stejně jako vy, občané, chodíme s očima otevřenýma, a proto zíráme na přílohu Šlapanického zpravodaje 4/18, 
kde jsou městské projekty shrnuty.
Nepovažujeme za vhodné dávat na odiv cizí peří nebo s aurou prezentovat běžnou údržbu jako projekt či 
předkládat místo projektů vize bez reálného základu.
Proto jsme rozlišili z publikovaných 61 projektů, že se u nejméně 10 z nich jedná o dokončení akcí připravených 
předchozím vedením města. Dalších 10 projektů musíme nazvat pouze běžnou údržbou a u nejméně dalších 10 z 
nich brání v realizaci zásadní problémy, proto je zahrneme do balíku vizí.
Najdete zde i nepřesnosti, např. příspěvek na rekonstrukci sokolovny činil 724 tis., ne 2 mil.Kč!
Nehodnotíme zde přínos projektů či zda je lze považovat za úspěch. Bohužel z nich čiší manipulace s fakty a 
zkreslování informací ve vlastní prospěch.

zdroj: printscreen z facebooku města
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Správně nastavené dopravní priority?

ŘSD aktualizovalo představu o rekonstrukci dál-
nice D1 v úseku D1 01311 Brno-jih - Brno-
východ. Z ní je zřejmé, že m.j. bude nutno zbou-
rat a postavit nový most nad dálnicí D1 na Brněn-
ské před Slatinou. V této souvislosti se nabízí otáz-
ka, jak bude zajištěna silniční doprava ze Šlapanic 
do Brna v době, kdy bude současný most zbourán 
a bude se stavět nový, pod kterým bude místo ne 
pro 2x2 pruhy, ale pro 2x3 pruhy D1.

Současné stanovisko vedení města doporučuje 
vést obchvat Slatiny až za dálnicí, takže pokud 
nebude most funkční, nebude ani obchvat dostup-
ný. Lze se oprávněně obávat, že veškerý silniční 
provoz ze Šlapanic bude směřovat přes místní 
část Bedřichovice k silnici č. 430 a současné časté 
kolony aut budou stát a popojíždět místní části 
Bedřichovice. 

Nebylo by správné věnovat veškeré úsilí přípravě a realizaci obchvatu místní části Bedřichovice? 

V této souvislosti nás překvapuje Zastupitelstvem města odsouhlasený záměr studie proveditelnosti na 
silnici propojující ulice Ponětovskou a Jiříkovskou. Neproběhla věcná diskuse o účelu komunikace, jejích 
parametrech a jejím financování. Co má studie posoudit? Jaké je zadání této komunikace? Pokud by měla 
komunikace vzniknout, tak jaká? Bude sloužit hlavně zemědělským strojům s cílem snížit prašnost? Bude-
me stavět silnice pro zemědělské stroje kolem celých Šlapanic?  A neměl by být u silnice taky pás vzrostlé 
zeleně, aby se omezila prašnost ještě víc?  A co cyklisté? Budou tam mít místo pro cestu od Mohyly míru 
na Žuráň nebo do Mariánského údolí? Zastupitelstvo nicméně schválilo na 26. zasedání dne 13. 6. záměr 
zpracování studie proveditelnosti výstavby této komunikace. Možná i proto, že se o tom nehlasovalo jako 
o samostatném bodě. Hlasování o komunikaci mělo být samostatné, nikoliv „přilepené” v rámci 8. bodu 
„Prodej nemovitého majetku - lokalita Ponětovská“, navíc to bylo hlasování o protinávrhu. Takto bylo hla-
sování o tomto dílčím bodě zcela nepochybně ovlivněno.

Jsme si jisti, že příprava a stavba obchvatu místní části Bedřichovice by měla mít větší prioritu než silnice 
propojující Ponětovskou a Jiříkovskou. Součástí silničního obchvatu Bedřichovic by mohla být i cyklos-
tezka, aby výlet s dětmi na kole do Mariánského údolí byl zase trochu bezpečnější.

I když má rekonstrukce dálnice D1 zpoždění proti původně plánovaným termínům, nespoléhejme, že 
máme dost času. Nulová varianta (nebudeme dělat nic) se nám určitě nevyplatí.

V průběhu posledních let bylo vypracováno několik studií dálniční sítě v Brně a okolí. Zadavatel JMK a 
zhotovitelé výsledky studií průběžně zveřejňují. Vedení města však občanům města prezentuje pouze část 
těchto informací. Co jsme se zatím ve Šlapanickém zpravodaji nedočetli, jsou aktuální výsledky mezistu-
die uvedené v červnu 2018 (JMK, viz https://www.youtube.com/watch?v=ptPwkq432Fg).

V září bude zastupitelům předložen ke schválení návrh dohody mezi JMK, Městem Brnem, m. č. Slatina a 
Městem Šlapanice o spolupráci při přípravě obchvatu Slatiny. Jedná se o stavbu III/15286. Zajímavé je, že 
tato stavba v přípravě řeší obchvat Slatiny v původní trase, kterou již zpracovatel současné studie ve svých 
variantách opustil. Může se tak stát, že realizace stavby III/15286 podpořena dohodou zastupitelů zablo-
kuje realizaci některé z variant současné Studie. 

Před podpisem dohody o spolupráci by měli zastupitelé požádat o stanovisko, zda stavba III/15286 neza-
blokuje realizaci žádné z navržených variant ve Studii nadřazené dálniční a silniční sítě v Brně a okolí.

Všechny výše uvedené záměry jsou do značné míry nadmístního významu. Obec má ale podstatně větší 
možnosti při řešení komunikací místního významu, i když není vždy jejich vlastníkem.

Za prioritní nové komunikace pro obec považujeme: obchvat místní části Bedřichovice a západní obchvat 
Šlapanic jako místní komunikace, nikoliv komunikaci Ponětovská – Jiříkovská. Občané Šlapanic si 
zaslouží, aby vedení města co nejdříve zadalo vypracování studie proveditelnosti na tyto komunikace a 
zahájilo veškeré další kroky potřebné pro jejich realizaci. 0
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Chrání vedení města zdraví občanů?

Vedení města koupí areálu na Lidické na poslední chvíli zachránilo firmu ICEC před kontrolou z 
ČIŽP a podáním vysvětlení, kam se poděly peníze, které v minulosti stát poskytl na vyčištění areá-
lu. Zachránit soukromou firmu ICEC před nepříjemnostmi však nebylo dost, a tak k tomu město 
přihodilo navíc cca 22 mil. Kč. Vyjednavači tohoto obchodu byli starostka Trněná a radní Karásek. 
Oficiální verze pro veřejnost: „Chráníme zdraví občanů”. Konspirační verze: Vytáhneme nějaké 
peníze z městské kasy.

V článku pro ŠZ z 2. 3. 2018 jsme položili celou řadu otázek spojených se zakoupením kontami-
novaného areálu ICEC Městem Šlapanice. Odpovědí jsme se nedočkali. Přesto se udála podstatná 
věc. Město získalo od státu dotaci na sanaci areálu (střední varianta vyčištění, kterou se s připoje-
ním mnoha miliónů z pokladny Města k dotaci vyčistí/nevyčistí kontaminovaný areál). Podařilo se 
tak získat finance, na které dosud žádné vedení Města nedosáhlo. 

Část peněz na odstranění kontaminace tedy je nebo bude k dispozici. Jak však bude koalice v čele 
s Mgr. Trněnou (ČŠ) zachraňovat Šlapanicím životní prostředí a ochraňovat lidské zdraví? Pozor-
ného čtenáře ŠZ č. 4/2018 jistě upoutala informace na obálce časopisu upozorňující, že zmizí eko-
logická zátěž (detaily na straně 4). Starostka Trněná opět lže. Ekologická zátěž nezmizí, bude jen 
ve velké části areálu zapouzdřena. Prosazovaná varianta odstranění kontaminace (varianta střední) 
by cílově měla odpovídat požadavkům na současný technický a technologický stav pokroku a neo-
pírat se o názory a vize přes dvacet let staré. Bohužel tomu tak není a uvedená varianta „střední“ 
bude použita pouze v části areálu, zbytek areálu bude odstraněním nedotčen. Znamená to, že 
výhledově bude nezbytně nutné v čištění pokračovat a odstranit všechny zbývající zdroje kontami-
nace. Teprve potom bude možné mluvit o záchraně životního prostředí. Určitě budou ve hře velké 
peníze (odborný odhad odstranění veškeré kontaminace pouze z areálu dnes nazývaného Cukro-
var, se pohybuje nad 500 milionů Kč), takže variantou střední se pohybujeme kolem třetiny nákla-
dů, ale i kolem třetiny záchrany životního prostředí. Vzhledem k současným finančním zdrojům 
budeme něco čistit a hlavně stavět zábrany přítokům spodní vody a napršeným dešťovým sráž-
kám. Je podivné, že zábrana přítoku spodních vod není plánovaná od ulice Nádražní, kde vzhle-
dem k terénnímu profilu a poloze Říčky lze očekávat největší přítok vody do areálu. Podle dnešní-
ho záměru města vybudujeme pěkný, ale ne dost kvalitní sarkofág, jehož údržba (provoz) bude 
stát městskou pokladnu nemalé peníze po mnoho let.

K tomu všemu jsou stále ve hře o sanaci areálu (určitě do úplného vyčištění) státní orgány Česká 
inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Krajská hygienická stanice (KHS). Na druhé straně postrá-
dáme aktivní účast odboru, zabývajícího se životním prostředím MěÚ Šlapanice. 

Podmínky přidělení dotace starostka Trněná nezveřejnila. Nezveřejnila ani cílové limity ČIŽP pro 
variantu „střední“, které určí možnosti využití areálu. Samozřejmě nebyl zveřejněn jasný popis 
sanace variantou „střední“, takže občané v přilehlé oblasti netuší, co je v nejbližších letech čeká.

Zmínili jsme ochranu zdraví občanů, tolik zdůrazňovanou starostkou Trněnou při koupi areálu. A 
další lež paní starostky. Zvolená varianta čištění areálu se netýká jeho okolí. Kontaminované spod-
ní vody i půda jsou také mimo areál po obou březích Říčky. Občané ulic Dlouhé, Jana Dvořáka a 
zejména Tyršovy jsou vystaveni působení kontaminantů už dlouhé roky. A i když nebyla zpracova-
ná žádná odborná studie zabývající se vlivem kontaminace na občany těchto ulic, tak i laika 
napadne, že nějaký vliv zde asi bude. Lze snad doufat, že kontaminace mimo areál bude samovol-
ně klesat (předpokladem je odstranění všech zdrojů kontaminace) a v nedohlednu mnoha let se 
může dostat na přijatelnou úroveň. Bez odborného zásahu a dostatečných financí nikdy nebude 
uspokojivě odstraněna. 

Varianta „střední“ zákonitě rozdělí areál na dvě části. Jedna část bude do určité míry sanovaná, 
zatímco druhou část areálu ponechá tak, jak je - kontaminovanou.

0

5

25

75

95

100



Pozemky města určené dle ÚP k zástavbě rodinnými domy v lokalitě Ponětovská (za garážemi) mají kapa-
citu cca 70 RD. Dle ÚP má celá plocha kapacitu na dalších cca 70 RD, a to kromě jiných pozemků urče-
ných ÚP v lokalitě Ponětovská. Starostka Trněná se zatím zmiňuje pouze o 70 RD. Perspektivně však 
můžeme počítat až s 200 rodinnými domy.

Pro předpokládanou výstavbu není zajištěna dopravní obslužnost ani občanská vybavenost. Naznačovaná 
komunikace mezi Ponětovskou a Zemědělskou směrem ke hřbitovu dopravu nejen nevyřeší, ale naopak 
přivodí kolaps na Hřbitovní. (Silnice firmy Tondach Pod Žurání není městem vůbec řešena.)  Doprava v 
centru města je již dnes mizerná, k čemuž přispívá i BONAGRO změnou a zkapacitněním výroby.

Za tohoto stavu doporučujeme žádné pozemky na Ponětovské neprodávat, ale naopak vyhlásit stavební 
uzávěru v této lokalitě až do vyřešení občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti. Neměl by to být pro-
blém, s vyhlášením stavební uzávěry má současné vedení města bohaté zkušenosti.

Nechceme pouze kritizovat, máme eminentní zájem na rozvoji Šlapanic. Mimo jiné navrhujeme nasměro-
vat výstavbu rodinných i bytových domů spíše k ulici Brněnské, kde je dopravní obslužnost včetně občan-
ské vybavenosti již zajištěna. Navíc využití pozemků v této lokalitě zpříjemní bydlení i stávajícím bydlí-
cím díky omezení zemědělské výroby i plošného užití fekálií.

Vyjádření k ceně navržené vedením města za prodej pozemků Ponětovská je zbytečné, stačí historická 
fakta. Pozemky nad tenisovými kurty k Ponětovské prodalo v roce 2006 1.sdružení Tenisový klub Sport 
Centrum Šlapanice zastoupené paní Alenou Karáskovou za 1100,-Kč/m2. Nabídnutá cena v roce 2018 za 
odprodej sousedních pozemků v majetku města činí 1490,- Kč/m2.  Závěr  nechťˇ si udělá čtenář sám. 
Jinak, osud tohoto pozemku je zajímavý i dále a stojí zato ho sledovat.

Nemáme smysluplný záměr, tak prodáme pozemky

Také jste při čtení ŠZ byli překvapeni, cože to vše ve městě vyrostlo, aniž byste si všimli? Tak to vypadá, 
když starostka prezentuje své sny jako realitu (není nám to povědomé?). V kritické křižovatce Nádražní 
x Čechova už vidí multifunkční dům s městskými byty a výjezdem do Nádražní jen 10 metrů před 
stopkou. Umíte si představit další zhoršení už dnes neúnosné dopravní situace? 

reálný stav dnes

a tohle je sen stávajícího vedení >>>
že by bylo cílem vytěsnit auta ze Šlapanic?
(foto převzato z ŠZ 4/2018, autor neuveden) 0
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zve vás a vaše děti 

Neděle 16. září 15.00
Brněnská Pole

   

Modrobílé 
soutěžení dětí

(0 - 15 let)

in-line brusle, odrážedla, koloběžky..         za každého počasí
Povinná helma a chrániče

Neděle 30. září pro celou rodinu 

Babi, dědo, 
pojďme pouštět draka

od 10.00 u firmy Čegan, 

Husova ulice

      Tradiční 
Burčákové odpoledne

30.9. od 15.00 

  před Sokolovnou Šlapanice 
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