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Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětů KV, zastupitelů a občanů 

Ze 17. zasedání zastupitelstva, resp. z jednání kontrolního výboru nevyplynul žádný podnět. 
V průběhu období bylo řešeno několik podnětů ze strany občanů. Byl to požadavek na opravu 
krajských komunikací, připomínky ke změně trasy linky č. 48 MHD, problémy s přijímáním dětí na 2. 
stupeň ZŠ Šlapanice a požadavek na odprodej nebo na dlouhodobý pronájem parkovacího stání na 
ulici Táborské. 
Rychlou opravu dvou lokálních závad na krajské komunikaci se společným tlakem občanů a obce za 
přispění náměstka ministra dopravy podařilo dosáhnout, další opravy budou pokračovat v příštím 
roce a to za spoluúčasti obce (dešťová kanalizace. 
Při jednáních o změně trasy linky č.48 bylo dosaženo dohody o prodloužení spojů, končících na 
Dvorskách až do Prace, o dřívějším odjezdu spoje z Prace tak, aby v Brně končil spoj dopravní výkon 
ve stejném čase jako doposud, o využití „školního“ autobusu pro žáky z Kobylnic a Prace na dopravu 
v Tuřanech a o zahuštění spojů na lince 40 tak, aby došlo ke snížení počtu přepravovaných osob 
v dopravní špičce. 
Ve věci zabezpečení školského obvodu byla řada jednání s vedením města Šlapanice a se školami 
v okolí. Na základě výsledků těchto jednání se řada rodičů rozhodla v příštím školním roce umístit 
svoje děti na druhý stupeň ZŠ v Tuřanech. Systémovým řešením se zabývá bod č. 11 programu 
zasedání zastupitelstva. 
Ve věci žádosti o přidělení parkovacích stání rada rozhodla, že takové řešení požadavků občanů 
neschválí, protože v důsledku by byla situace na ulici Táborské ještě horší než dnes. V rámci rovného 
přístupu ke všem obyvatelům by se musela veřejně vyhlásit nabídka a z uchazečů (kterých by rázem 
bylo více, než kolik jich dnes parkoviště využívá) by se muselo vybrat losem. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení č. : Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které 

vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů 

 

 


