
       M ě s t o   B y s t ř i c e   n a d   P e r n š t e j n e m 
 
   

ZÁPIS  
Z  ŘÁDNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTA 

Bystřice nad Pernštejnem  
  č.  14/2017 

konaného dne  14.06.2017 
v 15:00 hodin, 

v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici  nad  Pernštejnem 
 
 

Přítomni   
Členové zastupitelstva : Mgr.Alois Bouček, Ing.Hicham Nemrah, Mgr.Miroslav Novák, Ing.Emil 

Ondra, Ing.Karel Pačiska, Hanička Pečinková, Antonín Tulis, Mgr.Josef 
Vojta, Ing.Bohumil Kotlán, Mgr.Martin Horák, Ing.Vít Novotný, Ing.Pavel 
Koscielniak, Mgr.Vlasta Moncmanová, PhDr.Cisár, Mgr. Martin Svoboda, 
Josef Soukop, akad.mal.Karel Rossí, Petr Hanzlík,  

S poradním hlasem : JUDr. Eva Špatková 
Hosté : Vedoucí odborů MěÚ Bystřice n.P.,  
Omluveni     : Mgr.Martin Bárta, Ing. Josef Samek, Ing. Zdeněk Mašík, MUDr.Miluše 

Sáblíková, MVDr. Petr Dvořák 
Nepřítomni   :  
Ověřovatelé zápisu      -  akad.mal.Rossí K. 
                                       -  PhDr. Cisár Vl. 

  

Nesplněné usnesení ( termín plnění ) :    Úkoly byly splněny 
Námitky členů ZM proti zápisu č.13/2017     
                                                                                                                                      

: Žádné nebyly 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Hlasování : Pro:     16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:  7 
Počet přítomných zastupitelů :  18 ! 
 

Schválení pořadu jednání 
Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:    5 
 

POŘAD ZASEDÁNÍ 
1 / 14 / 2017 Informace z rady města 
2 / 14 / 2017 Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P. 
3 / 14 / 2017 Závěrečný účet Města Bystřice nad Pernštejnem 2016 
4 / 14 / 2017 Schválení účetní závěrky  
5 / 14 / 2017 Rozpočtová opatření 
6 / 14 / 2017 Majetkové převody 
7 / 14 / 2017 Změna katastrální hranice 
8 / 14 / 2017 Prodej pozemku „Rovinky“  
9 / 14 / 2017 Petice proti opakovanému rušení nočního klidu 

 

U S N E S E N Í : 
01/14/2017  : Informace z rady města 
Popis : Informace z jednání Rady města Bystřice n.P. konaných v době od posledního  



zasedání zastupitelstva do dnešního dne podal místostarosta Mgr. Josef Vojta, 
zastupitelé zprávu vzali na vědomí a schválili bez připomínek.  

Usnesení  :  
Hlasování : Pro:  18 Proti: 0 Zdržel se:   0           Nehlasoval:  5 
 
 02/14/2017 :   Informace o činnosti MěÚ Bystřice n.P.    
Popis : Tajemnice JUDr. Eva Špatková podala informace o průběhu Univerzity třetího 

věku a oznámila, že k 31.12.2017 rezignuje na funkci tajemnice MěÚ v Bystřici 
n.P. Dala zastupitelům prostor vznést dotazy – zastupitelé neměli žádné 
připomínky, vyjádřili souhlas se stávajícím stavem na radnici a informace vzali 
na vědomí. 

Hlasování : Pro:  18 Proti: 0 Zdržel se: 0             Nehlasoval:  5 
 
 

03/14/2017 : Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2016 
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města Bystřice nad Pernštejnem ke 

schválení Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2016, který byl 
projednán finančním výborem dne 30.5.2017 a radou města dne 16.5.2017, oběma 
orgány byl doporučen ke schválení v zastupitelstvu bez výhrad. Podrobný popis 
včetně celkových přehledů je doplněn v příloze, včetně Zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města, dále včetně výsledků hospodaření příspěvkových 
organizací a výsledku hospodaření založených právnických osob po schválení valnou 
hromadou. Závěrečný účet byl po potřebnou dobu vyvěšen na úřední desce i na webu 
města v plném znění a se všemi přílohami.  
 
Z jednání : Návrh Závěrečného účtu Města Bystřice n.P. za rok 2016 předložila 
zastupitelům ke schválení Ing. Jana Jurošová, ti jej projednali a bez výhrad schválili.  
 

Usnesení : Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města Bystřice nad 
Pernštejnem a schvaluje Závěrečný účet města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2016 
včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále 
včetně výsledků hospodaření příspěvkových organizací a výsledku hospodaření 
založených právnických osob po schválení valnou hromadou.  

Hlasování : Pro:
16  

              Proti: 
0 

 Zdržel se: 
2 

             Nehlasoval: 
5 
  

 

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
04/14/2017 : Schválení účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2017  
Popis : Dle novely zákona o účetnictví č. 239/2014 došlo k významné změně pro územní 

samosprávné celky, jejichž povinností je nyní schvalovat účetní závěrky. Dle těchto 
předpisů má povinnost schválit závěrku příspěvkových organizací rada města, tato 
povinnost byla splněna dne 25.4.2017pod č.j. 5/6/2017 a účetní závěrku města 
schvaluje zastupitelstvo města. Na základě směrnice 1/2014 má povinnost 
přezkoumat a vyhodnotit a dále předložit ke schválení zastupitelstvu orgán podřízený 
přímo zastupitelstvu města a to finanční výbor. 
Finanční výbor předkládá zastupitelstvu města zápis z FV a návrh na schválení 
účetní závěrky města Bystřice nad Pernštejnem včetně svého zjištění, kde neshledal 
závad a nedostatků. 



Účetní závěrka města za rok 2016 v jednotlivých výkazech popisuje hospodaření 
města v roce 2016 v porovnání s rokem 2015. Výsledek hospodaření je popsán, 
podrobně vysvětlen a je k němu stanoven závěr.  
Pokud budete mít dotazy k jednotlivým údajům ve výkazech, prosíme vás, vzhledem 
k obrovskému množství dat, které jednotlivé výkazy obsahují, a byste vaše dotazy 
formulovali a předložili na finanční odbor města k vysvětlení do 13.6.2017 do 14 
hod., aby průběh projednávání zastupitelstva nebyl narušen. 
Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem byla projednána ve finančním 
výboru, v radě města a oba orgány ji doporučují ke schválení 
 
Z jednání : Tento materiál předložila zastupitelstvu ke schválení Ing. Jana Jurošová 
a to jej bez připomínek schválilo.  
 

Usnesení : Rada města Bystřice n. P. schvaluje Výzvu na podávání žádostí o půjčku z fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2017 

Hlasování : Pro: 
17 

 Proti: 
0 

 Zdržel se: 
1 

 Nehlasoval: 
5 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
05/14/2017 : Rozpočtová opatření  
Popis : Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření 

příjmová č. 2 , financování č.2 
 
Z jednání : Ing. Jana Jurošová předložila zastupitelům ke schválení návrh 
Rozpočtových opatření a ti jej po projednání bez připomínek schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje provedení rozpočtových opatření příjmová č. 2 , financování 
č.2 
 

Hlasování : Pro: 
18 

 Proti: 
0 

 Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval: 
5 

  

Zodpovídá : Ing. Jana Jurošová  
Termín :  
 
06/14/2017: Majetkové převody     
Popis : 1,2) Majitelé zahrádek v kolonii Domanínek p. Bradáč a p. Vondrušková požádali o 

koupi našeho pozemku , který navazuje na jejich zahrádky. Stavební komise i Rada 
doporučují vyhotovení GP , na jehož základě byl zveřejněn záměr na prodej. Komise 
i Rada doporučují Zastupitelstvu města schválit tyto majetkoprávní převody.  
3)Vlastníci pozemku p.č. 1098/10 jejíž součástí je nemovitost – bytový dům číslo 
popisné 721 na ulici Větrné požádali město přikoupení našeho pozemku v souvislosti 
se zateplením shora uvedeného pozemku . Stavební komise i Rada doporučují 
vyhotovení GP na jehož základě byl zveřejněn záměr. Komise i Rada doporučují 
Zastupitelstvu tento převod ke schválení . 
4)P. B. Holá, vlastník nemovitosti na ulici Suchý Kopec nás požádala o 
majetkoprávní vypořádání  našeho pozemku , který je dlouhodobě zaplocen a užíván 
p. Holou . Komise i rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení . 
5)Pan Kachyňa, majitel nemovitosti na ulici Na Skřipci požádal město prodej našeho 
pozemku z důvodu zateplení  a majetkoprávní vypořádání  okapového chodníku. 



Stavební komise i Rada doporučují GP. Záměr byl zveřejněn .  
6)Povodí Moravy s.p. nás požádal o majetkoprávní vypořádání našeho pozemku , 
který je  zaplocen v areálu Povodí. Komise i Rada doporučují GP, na jehož základě 
byl zveřejněn záměr. Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke 
schválení .  
7)P. M. Svoboda nás požádal o prodej části stavební parcely na Rovinkách . 
Zbývající část stavební parcely je ve vlastnictví jiného vlastníka. Stavební komise i 
Rada doporučují tento prodej s podmínkou, že dříve než bude uzavřena kupní 
smlouva,  bude mít p. Svoboda ve vlastnictví zbývající část st. parcely od 
soukromého vlastníka . Záměr byl zveřejněn. 
8)Pan Haluška požádal město o prodej pozemku za účelem výstavby garáže 
v lokalitě Černý Vršek . Stavební komise i Rada doporučují GP. Záměr byl zveřejněn 
. Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení . 
9)Obec Věchnov nás požádala o majetkoprávní vypořádání účelové komunikace , 
která leží zčásti na našem pozemku v k.ú. Věchnov . Stavební komise i Rada 
doporučují  vyhotovení GP , na jehož základě byl zveřejněn záměr. Komise i Rada 
doporučují Zastupitelstvu tento převod ke schválení.  
10)V místní části   Vítochov vypořádáváme  pozemky ostatní komunikace . 
S majitelkou jedné nevypořádané  parcely jsme dohodli odkup. Komise i Rada  
doporučují  Zastupitelstvu tento převod ke schválení.   
11,12) Manželé Šikulovi a p. Janečko nás požádali o prodej našich pozemků 
v lokalitě zahrádek u Lesoňovic . Stavební komise i Rada doporučují vyhotovení GP 
, na jehož základě byl zveřejněn záměr. Komise i Rada doporučují Zastupitelstvu 
tyto převody ke schválení . 
13)Zastupitelstvo města schválilo  24.6.2015  smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
firmě SPH stavby , kde byl  schválen závazek ze strany kupujícího vybudovat v této 
lokalitě splaškovou kanalizaci a vodovod , následně bylo zjištěno , že to touto cestou 
nejde , že musí být investorem splaškové kanalizace a vodovodu  Svaz vodovodů a 
kanalizací a kupující pozemku to uhradí formou daru , který přejde přes nás . Proto je 
třeba schválit dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy , kde ten 
závazek  budování splaškové kanalizace a vodovodu bude změněn a bude tam  
uvedena ta změna přes Svazek . Dále Zastupitelstvo města 22.6.2016  schválilo  
přijetí daru ve výši 500 000,- Kč od firmy SPH stavby s.r.o.. Vzhledem k tomu , že 
se cena  stavby splaškové kanalizace a vodovodu se zvedla , je nutné schválit 
dodatek k darovací smlouvě , který mění výši daru  . 
14) S firmou SVK Žďársko bylo dohodnuto , že po vybudovaní nových 2 větví 
vodovodního řadu v Domaníně  bude tento majetek vloženo do hospodaření Svazu 
vodovodů a a kanalizací.  
 
Z jednání : O tomto materiálu pohovořil Ing. Buchta, zastupitelé materiál projednali 
a bez výhrad schválili. 
 

Usnesení : 1) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 146/4 o výměře 2 m2 a dle 
GP  p.č. 146/6  z p.č. 146/1 o výměře 82 m2 p. P. Bradáčovi v K.ú. . Domanínek.  
Cena 150 Kč/m2.  
2) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 146/5 o výměře 2 m2 a dle 
GP  p.č. 146/7   z p.č. 146/1 o výměře 82 m2 p. I. Vondruškové v K.ú. Domanínek  . 
Cena 150 Kč/m2. 
3)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP dílů „a“ , „b“ , „c“  z p.č.  1098/1 o 
výměře 10 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem   1/13 J. Krejčímu ,  2/13 J. 



Nykolivovi ,  2/13 V. Motlovi ,  2/13 M. Krejčímu , 1/13 L. Čarnookému,  2/13 M. 
Prokopcovi,  3/13 společnosti Jirsa – Architekti s.r.o. . Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
4)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č 1898 o výměře 262 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem p. B. Holé. Cena 150 Kč/m2.  
5)Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle GP 775/2 o výměře 27 m2  v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem p. P. Kachyňovi. Cena 150 Kč/m2. 
6)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků  dle GP p.č. 2853/50 o výměře 387 
m2 a p.č. 2853/51 o výměře 142 m2 v k.ú. Bystřice nad  Pernštejnem  Povodí 
Moravy s.p.  . Cena 150 Kč./m2. 
7)Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 3058/10 o výměře 569 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem p. M. Svobodovi  . Cena 550 Kč/m2+ DPH . Podmínkou 
prodeje je vypořádání zbývající části stavební parcely od soukromých vlastníků. 
Další podmínkou je zřízení předkupního práva a  do 2 let zahájení stavby a do 5 let 
kolaudace. 
8) Zastupitelstvo města schvaluje prodej  dle GP p.č. 3129/66 o výměře 26 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem  p. D. Haluškovi . Cena 150 Kč/m2 + DPH.  
9) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku  dle Gp  díl „ a“ z p.č. 640/5  o 
výměře 540 m2 v k.ú. Věchnov  obci Věchnov. Cena 20 Kč/m2. 
10) Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 12/4 o výměře 41 m2 v k.ú. Vítochov  
od p. J. Karáskové . Cena 50 Kč/m2.  
11)Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku dle GP  díl „b“ z p.č. 2342/3  o 
výměře 457 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem manželům Šikulovým . Cena 20 
Kč/m2. 
12) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků dle GP  díl „a“   o výměře 276 
m2 a p.č. 2343/6 o výměře 53 m2  v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem p. O. Janečkovi . 
Cena 20 Kč/m2. 
13)Zastupitelstvo města schvaluje uzavření I. dodatku ke smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní s firmou SPH Stavby s.r.o. , kde vypadává závazek budoucího 
kupujícího vybudovat splaškovou kanalizaci a vodovod , Investorem těchto akcí 
bude Svazek vodovodů a kanalizací z příspěvku , který mu poskytne město na 
základě daru od firmy SPH Stavby s.r.o. Dále  Zastupitelstvo města schvaluje I 
.dodatek k darovací smlouvě uzavřené mezi SPH Stavby s.r.o. a městem Bystřice 
nad Pernštejnem . Tento I. Dodatek mění částku uvedenou v darovací smlouvě 
z původních 500 000 Kč na částku 1 531 285,88 Kč.  
 
14)  Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje vklad majetku - práva 
k hospodaření, města Bystřice nad Pernštejnem, do hospodaření SVK Žďársko 
stavby „Domanín – novostavba vodovodu o délce 86 m“, jež byla zkolaudována pod 
čj. BYS 7139/2017/OŽP/Pe, jež je v majetkové evidenci města Bystřice nad 
Pernštejnem v hodnotě  194.592,- Kč. 
Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem schvaluje vklad majetku - práva 
k hospodaření, města Bystřice nad Pernštejnem, do hospodaření SVK Žďársko 
stavby „Domanín, vodovodní řad 1-2 o délce 81,1m “, jež byla zkolaudována pod čj. 
BYS 4682/2017/OŽP/Pe, jež je v majetkové evidenci města Bystřice nad 
Pernštejnem v hodnotě  232.213,60 Kč. 

 : Pro:
17 

 Proti: 
1 

 Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval: 
5 

 

 Zodpovídá : karel paciska, josef vojta, ivan buchta, tomáš straka, aleš sitař,  
 Termín :  
 



07/14/2017:    Změna Katastrální hranice   
Popis : Na hranici katastrálních území Bystřice nad Pernštejnem a Domanín máme je 

anomálie , kdy rodinný dům manželů Ťupových je součástí ulice Na Pile a leží 
v katastrálním území Domanín . Majitelé mají od stavebního úřadu přidělené číslo 
popisné v Bystřici , mají i doklady na Bystřici , ale správně by  mít číslo popisné 
v Domaníně , doklady na Domanín a chodit volit do Domanína. Po jednání 
s Katastrálním  úřadem lze toto narovnat změnou katastrální hranice mezi katastry 
Domanín a Bystřice nad Pernštejnem , kdy 3 pozemky v majetku manželů Ťupových 
by přešly z Domanína do Bystřice .Podmínkou změny katastrální hranice je souhlas 
vlastníků , kteří s tím souhlasí.  
 
Z jednání : Tento materiál předložil zastupitelům ke schválení Ing. Buchta a ti jej 
bez připomínek schválili. 
 

Usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím 
Domanín a katastrálním územím  Bystřice nad Pernštejnem , kdy pozemky p.č. 
824/3, 1728/2 a 1728/1 přejdou z k.ú. Domanín do k.ú. Bystřice nad Pernštejnem . 

 : Pro: 
18 

 Proti: 
0 

 Zdržel se: 
0 

 Nehlasoval: 
5 

 

 Zodpovídá : , ivan buchta  
 Termín :  
 
08/14/2017:    Prodej pozemků Rovinky    
Popis :  Na základě vyhlášeného záměru č.13/2017 Zastupitelstvem města Bystřice nad 

Pernštejnem se nám přihlásila firma Stavoflos s.r.o.  Po schválení prodeje pozemků 
dle geometrického plánu s podmínkami uvedenými v záměru lze uzavřít kupní 
smlouvu obsahující níže uvedené podmínky a závazky. 
 
Z jednání : Ing. Buchta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh na prodej 
pozemků Rovinky a to jej pom projednání bez výhrad schválilo.  
  

Usnesení :  Město  Bystřice nad Pernštejnem schvaluje prodej  pozemků  dle GP p.č. 3052/73 o 
výměře 559 m2 a p.č. 3052/74 o výměře 559 m2 ( díl  A dle studie  Rezidence 
Forota ) . Cena 500 Kč/m2  + DPH. a p.č. 3052/75 o výměře 3 392 m2 (díl B studie) 
.Cena 130 Kč/m2 + DPH.  Vše v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem .  
Díl A za účelem výstavby čtyř bytových domů se zastavěnou plochou 1118 m2 
s kapacitou cca 48 bytových jednotek v zastavitelné ploše určené Územním plánem 
Bystřice n.P.  pro bytovou výstavbu.  Okolí bytového domu zůstane veřejným 
prostranstvím v majetku města. Bytový dům bude mít max. 4 NP s plochou nebo 
pultovou, sedlovou střechou s nízkým sklonem bez možnosti využití podkroví. 
Podmínkou je vybudování technické i dopravní infrastruktury (prodloužení 
jednotlivých řadů), která bude po vydání kolaudačního souhlasu převedena do 
majetku jednotlivých správců (dodavatelů) – elektrické rozvody – E.ON , vodovody 
a splaškové kanalizace – Svaz vodovodů a kanalizací –princip  finančního daru 
kupujícím městu a město dá Svazu příspěvek ve stejné výši daru , dešťové 
kanalizace, teplovod, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, místní rozhlas, 
datová síť – město, vybudování parkovacích míst dle počtu bytů, kontejnerová stání 
pro komunální a tříděný odpad a ozelenění předmětných  pozemků.  Předmětem 
prodeje nebudou pozemky určené pro stavbu komunikací, parkovišť a  inženýrských 
sítí a veřejná prostranství. Případné prodlužované inženýrské sítě budou vyvedeny 



min. 3 m za zpevněné plochy tak, aby se v dalších etapách  na ně mohlo napojit. 
Bližší specifikace nutné technické infrastruktury k vybudování: 
Jako podklad slouží studie návrhu využití území na Rovinkách  „Rezidence Forota“, 
která je součástí tohoto záměru. 
Dokumentaci k územnímu rozhodnutí musí odsouhlasit město. V kupní smlouvě 
bude definováno předkupní právo pro prodávajícího a termín, začátku realizace 
staveb. Součástí projektu k vydání územního rozhodnutí bude  plánovací smlouva, 
která bude řešit problematiku dopravní a technické infrastruktury ve vztahu mezi 
investorem a  městem Bystřice nad Pernštejnem. V případě, že kupující bude mít 
úmysl změnit územní rozhodnutí, má povinnost tuto změnu nejdříve předložit městu 
ke schválení a poté zažádat o případnou změnu územního rozhodnutí na stavební 
úřad. Kupující hradí vynětí pozemků ze ZPF. 
Díl B za účelem přípravy pozemků pro výstavbu max. 8 řadových domů a 1 
samostatného rodinného domu na ploše 3 392 m2 m2.   Podmínkou je vybudování 
technické i dopravní infrastruktury, která bude po vydání kolaudačního souhlasu 
převedena do majetku jednotlivých správců (dodavatelů) – elektrické rozvody – 
E.ON , plynové rozvody – RWE , vodovody a splaškové kanalizace – Svaz 
vodovodů a kanalizací –princip  finančního daru kupujícím městu a město dá Svazu 
příspěvek ve stejné výši daru, dešťové kanalizace, komunikace, chodníky, veřejné 
osvětlení, místní rozhlas, datová síť – město. Předmětem prodeje nebudou pozemky 
veřejných prostranství. U každého řadového rodinného domu bude stání pro 2 osobní 
automobily na pozemku investora, oplocení bude možné zřídit až ve vzdálenosti 2,5 
m východně od řadových domů. 
Bližší specifikace nutné technické infrastruktury k vybudování: 
Jako podklad slouží studie návrhu využití území na Rovinkách  „Rezidence Forota“, 
která je součástí tohoto záměru. 
Dokumentaci k územnímu rozhodnutí musí odsouhlasit město. V kupní smlouvě 
bude definováno předkupní právo pro prodávajícího a termín, začátku realizace 
staveb. Ke kupní smlouvě musí být přiloženy jako příloha dohody (smlouvy) 
s vlastníky jednotlivých inženýrských sítí o převodu infrastruktury. Součástí projektu 
k vydání územního rozhodnutí bude  plánovací smlouva, která bude řešit 
problematiku dopravní a technické infrastruktury ve vztahu mezi investorem a  
městem Bystřice nad Pernštejnem. V případě, že kupující bude mít úmysl změnit 
územní rozhodnutí, má povinnost tuto změnu nejdříve předložit městu ke schválení a 
poté zažádat o případnou změnu územního rozhodnutí na stavební úřad. Kupující 
hradí vynětí pozemků ze ZPF.  
Díl C  za účelem vybudování jižní splaškové a dešťové kanalizace, která je 
podmínkou pro odvedení splaškových a dešťových vod z této lokality a i 
ze sousedních budoucích rozvojových ploch. Jedná se o vybudování cca 140 m 
splaškové kanalizace s napojením do stávající kanalizační šachty na pozemku 3052/5 
a vybudování dešťové kanalizace DN300 délky cca 275 m  s vyústěním do toku řeky 
Bystřice .Investor se zavazuje k pokrytí 50 % nákladů na realizaci. Zbylých 50 % 
hradí město. Splašková kanalizace bude budována stejným principem a to formou 
daru kupujícím městu a následným příspěvkem Svazu vodovodů a  kanalizací  . 
Díl D za účelem vybudování komunikace š. 6m  a chodníku š. 2 m délce cca 30 m 
podél posledního  pozemku pro řadový dům. Investor se zavazuje k pokrytí 50 % 
nákladů na realizaci. Zbylých 50 % hradí město. 
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 Zodpovídá : , ivan buchta  
 Termín :  
 
09/14/2017 Petice proti opakovanému rušení nočního klidu 
Popis           Dne 1.6.2017 byla tajemnici MěÚ Bystřice nad Pernštejnem doručena Petice 

proti opakovanému rušení nočního klidu v Bystřici nad Pernštejnem, která je 
přílohou. 
S tím souvisí i stížnost na obtěžování hlukem a kouřem z nepovolené zahrádky 
restaurace, kterou padali manželé Josef a Eva Staří dne 9.5.2017. Tuto stížnost, 
týkající se i otevírací doby a užívání zahrádky v objektu Veslo Pub v ulici 
Kostelní č. 173 bez předmětného schválení, nyní řeší odbor výstavby a 
územního plánování. 
Rada města Bystřice nad Pernštejnem přijala dne 5.6.2017 toto usnesení č. 
20/8/2017: 
 Rada města bere na vědomí Petici proti opakovanému rušení nočního klidu 

v Bystřici nad Pernštejnem a schvaluje návrh  opatření: 
1) Důsledná a permanentní kontrola dodržování nočního klidu ze strany Policie 
ČR 

      Návrh opatření: Starosta města bude i nadále apelovat na vedení 
místního oddělení Policie ČR jako předseda Komise prevence 
kriminality. 

2) Rozmístění kamer se záznamových systémem (CCTV) napojených na 
centrální pult místního oddělení Policie ČR zejména v ulicích Pod Kaštany a 
Koželužská 

      Návrh opatření: Starosta města zadá studii na možné umístění min. 2 
kamer v předmětném území 

3) Doplnění světelných zdrojů a nastavení na režim svícení o víkendech a to po 
celou noc ve zmíněných ulicích 

      Návrh opatření: Starosta města zajistí nastavení režimu svícení o 
víkendech po celou noc v předmětných ulicích 

4) Rada města  p o v ě ř u j e   starostu města zajištěním podkladů  pro 
realizaci navržených opatření včetně finanční náročnosti realizace 
navržených opatření. 

5) Rada města doporučuje projednání petice v zastupitelstvu města dne 
14.6.2017. 

6) Rada  města  bere  na  vědomí  Stížnost  týkající  se  otevírací  doby  a 
užívání zahrádky v objektu Veslo Pub v ulici Kostelní č. 173 v Bystřici nad 
Pernštejnem bez předmětného schválení a konstatuje, že příslušným  
orgánem  k  řešení této problematiky je  odbor územního plánování a 
stavebního řádu. 

 
Z jednání : S peticí seznámil zastupitele starosta města Ing. Pačiska. Při 
projednávání tohoto bodu se rozvinula velice živá diskuse – viz audiozáznam- 
do které se zapojili téměř všichni zastupitelé. Ing. Koscielniak podal 
1.protinávrh : o bodu 2) Rozmístění kamer se záznamových systémem (CCTV) 
napojených na centrální pult místního oddělení Policie ČR zejména v ulicích 
Pod Kaštany a Koželužská - hlasovat zvlášť. Poté se opět vedla živá diskuse o 
předložených šesti bodech, o kterých jako „o celku“ nikdo ze zastupitelů nechtěl 
hlasovat. Mgr. Miroslav Novák konstatoval, že v tuto chvíli zastupitelstvo nemá 
konkrétní a ucelené informace o tom, jakým způsobem se problém rušení 



nočního klidu v Bystřici n.P. bude řešit. Poté starosta Ing. Pačiska podal 
2.protinávrh: Zastupitelstvo bere na vědomí usnesení Rady města č. 20/8/2017 
ve věci Petice proti opakovanému rušení nočního klidu v Bystřici nad 
Pernštejnem včetně navržených opatření a pověřuje starostu města Ing. 
Pačisku připravit návrh řešení tohoto problému. Hlasováno bylo nejprve o 2. 
protinávrhu a ten byl schválen. 
 

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení Rady města č. 20/8/2017 ve věci 
Petice proti opakovanému rušení nočního klidu v Bystřici nad 
Pernštejnem vč. schválených opatření a pověřuje starostu města Ing. 
Pačisku připravit návrh řešení tohoto problému. 
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12 
 

 Proti: 
0 

 Zdrželse: 
3 

 Nehlasoval: 
8 

 

Zodpovídá Mgr. Radek Vojta, odbor správní a školství 
Termín splněno usnesením 
 
R ů z n é   : 
Starosta informoval zastupitele : 
- o dokončovacích pracích při stavbě závodu firmy Cooper Standard 
- o slavnostním zahájení provozu dobíjející stanice na el. pohon dne 25.6.2017 před     
  CENTREM EDEN 
- o koncertech v Bystřici n.P. konaných v rámci Concentus Moraviae 
- o připravovaných kulturních a společenských akcích v Bystřici n.P. během prázdnin. 
 
Interpelace členů Zastupitelstva města : 
Mgr. Bouček – poukázal na nevhodné a nebezpečné parkování aut pod Spořitelnou v Bystřici 
n.P. – zastupitelé pověřují vedení radnice jednat v této věci a sjednat nápravu. 
 
Diskuse občanů : 
Ing. Marek Krásenský – zahájil diskusi občanů k již diskutované Petici proti opakovanému 
rušení nočního klidu v Bystřici nad Pernštejnem – viz. audiozáznam ! Ing. Marek Krásenský, 
Mgr. Jana Zítková, MUDr. Marta Krásenská, Zdena Čechová a Ing. Jan Čech zastupovali a 
hovořili za občany bydlící zejména v ulicích Pod Kaštany a Koželužská. Argumenty všech 
diskutujících pro upravení otevírací doby restaurací umístěných v blízkosti jejich rodinných 
domů byly stejné – občané – hlavně mládež a nezaměstnaní – vracející se v podroušeném 
stavu během noci až do rána jsou hluční, ničí majetek, převracejí popelnice, kopou do dveří, 
několikrát poničili fasády domů. Občané také navrhovali častější kontroly zmiňovaných ulic 
hlídkami Policií ČR nebo umístěním kamer. Všichni se shodli na tom, že rušení nočního klidu 
jim znepříjemňuje život, spánek není kvalitní a do práce vstávají unavení a neodpočatí. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu města Ing. Karla Pačisku jednáním v této věci a připravit 
návrh  řešení tohoto problému.  
 
Zdena Čechová – podpořila petici občanů ze starého města a upozornila na obdobný problém 
rušení nočního klidu v lokalitě jejího bydliště – ulice Tyršova – nově vzniklá pergola na 
koupališti. Zastupitelstvo pověřuje vedení radnice jednat v této věci a připravit do příštího 
zasedání Zastupitelstva Města Bystřice n.P. návrh na řešení tohoto problému.  
 
Paní Pechová – znovu vznesla dotaz ohledně parkování na chodníku a trávníku na S II před 
paneláky a konstatovala, že její dotaz nebyl starostou odpovězen v úkolech z minulého 



zasedání zastupitelstva. Starosta paní Pechovou upozornil, že její dotaz byl vysvětlen již na 
minulém zasedání zastupitelstva č. 13/2017 dne 15.3.2017 a to i Mgr. Pecinou, proto její 
připomínka nebyla v úkolech, kterými zastupitelé pověřují řešením vedení města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne  14.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mgr. Josef Vojta        Ing. Karel Pačiska               
            místostarosta města                              starosta města 
 
 
 

……………………………………. 
Akad. mal. Karel Rossí, ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 

……………………………………. 
PhDr. Vladimír Cisár, ověřovatel zápisu 


