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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 24.2.2022 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:55 hod. 
 
Přítomni:    
10 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Petr Florian, Karel Klaška, František Kvasnička, 
František Pospíšil, Lubomír Šmíd, Petra Štefková, Michael Ulbrich, Jiří Urbánek, Ladislav 
Votápek, Lukáš Žáček 
 
Omluveni: Stanislav Dolanský, Anna Chybová, Dana Šmídová, Alena Ulbrichová, Martina 
Zichová 

Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková  

 
Program zasedání dle pozvánky: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Příloha zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice 
6. Prodej části pozemku parc. č. 836 v k. ú. Kobylnice u Brna 
7. Úprava Stanov Svazku obcí Mohyla Míru 
8. Stanovy Euroregionu Pomoraví 
9. Plánovací smlouva Ing. Škrášková 
10. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu 
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu 
12. Program rozvoje obce Kobylnice na období 2022 – 2027 
13. Diskuze o návrhu pěších tras 
14. Různé 
 

 
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 

Starosta Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je 
usnášení schopné a že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a byl zveřejněn 
na webových stránkách obce, umožňujících dálkový přístup. Nebyla proti němu vznesena 
námitka. Zapisovatelkou jmenoval paní Jaroslavu Urbánkovou.  
 
a) Volba ověřovatelů 
Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan 
Michael Ulbrich a paní Petru Štefkovou. 

 
Návrh na usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje ověřovateli zápisu pana 
Michaela Ulbricha a paní Petru Štefkovou.  

Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 
b) Schválení programu zasedání zastupitelstva 
Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou s navrženým programem, který 
je uveden na začátku zápisu. Vyzval k případnému doplnění programu, ale žádný takový 
návrh nebyl předložen. 

Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94 odst. (2) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje program 
zasedání zastupitelstva: 
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1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Příloha zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice 
6. Prodej části pozemku parc. č. 836 v k. ú. Kobylnice u Brna 
7. Úprava Stanov Svazku obcí Mohyla Míru 
8. Stanovy Euroregionu Pomoraví 
9. Plánovací smlouva Ing. Škrášková 
10. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu 
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu 
12. Program rozvoje obce Kobylnice na období 2022 – 2027 
13. Diskuze o návrhu pěších tras 
14. Různé 
 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 

2. Zpráva z jednání rady obce 

Rada na předchozích 4 schůzích od posledního zasedání zastupitelstva provedla rozpočtová 
opatření č. 11/2021 a 1/2022, schválila opravený odpisový plán ZŠ na rok 2021 a schválila 
odpisový plán na rok 2022, schválila převod prostředků mezi fondy ZŠ, schválila rozpočet ZŠ 
a platový výměr ředitelky ZŠ a mimořádnou odměnu, schválila smlouvu o výpůjčce majetku 
pro ZŠ a MŠ, schválila rozpis rozpočtu obce, schválila dodatek ke smlouvě o GDPR s DSO 
Šlapanicko, schválila dodatek ke smlouvě o odběru bioodpadu, schválila smlouvu o dílo na 
zimní údržbu komunikací a schválila plán zimní údržby komunikací. Dále schválila změnu 
specifikačního listu a Cenové přílohy ke smlouvě s AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.,  
dar Českému svazu včelařů Sokolnice, hostování lunaparku, schválila dodatek ke smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, schválila Příkazní smlouvu na výkon funkce 
koordinátora BOZP a TD pro stavbu rekonstrukce komunikace, realizovala výzvu k podání 
nabídky na rekonstrukci komunikace, vybrala nejvhodnějšího uchazeče o tuto veřejnou 
zakázku a schválila Smlouvu o dílo s firmou Swietelsky stavební s.r.o., schválila dohodu o 
ukončení nájemní smlouvy LUCIR, projednala zprávy Policie ČR o dopravní situaci a o 
trestné činnosti, schválila dohodu ke smlouvě o odběru sběrového papíru s firmou Remat 
s.r.o., schválila Dohodu o převodu některých práv a povinností s CETIN, a.s. a schválila 
vyvěšení vlajky pro Tibet. Rada dále schválila Smlouvu o věcném břemeni a smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, schválila uspořádání obecního cyklozájezdu, 
schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ a převod hospodářského výsledku do rezervního fondu 
školy, schválila příspěvek ze sociálního fondu při odchodu do důchodu, pověřila starostu 
uspořádáním výběru zhotovitele na plochu na odpady za hřbitovem. Rada projednala zprávu 
ředitelky o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ, hospodaření obce k 31.12.2021 a návrh pěších 
tras v katastru obce. Rada doporučila zastupitelstvu schválit Program rozvoje obce, úpravu 
Stanov Svazku obcí Mohyla Míru, Stanovy Euroregionu Pomoraví, schválila dar do 
Tříkrálové sbírky, doporučila zastupitelstvu obce prodej pozemku panu Šilhánovi, doporučila 
zastupitelstvu obce schválit přílohu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice a doporučila 
zastupitelstvu obce vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu.  
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 
 

3. Zpráva finančního výboru 

Omluvená předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová oznámila, že v mezidobí od 
posledního zasedání zastupitelstva se finanční výbor nesešel. 
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Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 
 

4. Zpráva kontrolního výboru 

Omluvená předsedkyně kontrolního výboru Martina Zichová uvedla, že se výbor od 
posledního zasedání zastupitelstva obce nesešel. 
 
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 

 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   

 
 
5. Příloha zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice 

Zastupitelstvo na svém 17. zasedání schválilo novou Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Kobylnice 
s tím, že evidence předaného movitého majetku na straně zřizovatele bude realizována jako 
příloha k listině pouze účetní hodnotou s odkazem na inventurní soupis školy. V současné 
době je známa tato účetní hodnota majetku v jeho jednotlivých druzích dle inventur 
k 31.12.2021, vzhledem k tomu, že příloha musí reflektovat stav k 31.12. předchozího roku 
(nebo případně po zásadní změně majetku), jsou v příloze dosud uvedeny všechny dříve 
svěřené nemovitosti. V současné době probíhá na katastru nemovitostí výmaz nemovitostí 
z LV školy, jakmile bude proveden, bude následně opět příloha zřizovací listiny předložena 
zastupitelstvu ke schválení. Rada doporučila zastupitelstvu obce takto tuto přílohu schválit. 
 
Příloha Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, p.o. tvoří přílohu č. 1 
zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Přílohu Zřizovací listiny 
Základní školy a Mateřské školy Kobylnice, p.o. a ruší Přílohu Zřizovací listiny Základní školy 
a Mateřské školy Kobylnice, p.o. ze dne 14.12.2021. 
 
Hlasování: 
PRO:  9                PROTI:    0            ZDRŽEL SE:    1 

 
 

6. Prodej části pozemku parc. č. 836 v k. ú. Kobylnice u Brna 

Pan Šilhán opravuje oplocení celého areálu mlýna č.p. 13 a pro správné umístění oplocení 
nechal vytyčit obvod svého majetku. Při zaměření geodetem se ukázalo, že obvod vytváří na 
styku s parkem u parkoviště na ulici Táborské zalomenou čáru, což je při výstavbě oplocení 
nemalá komplikace. Při účasti starosty na vyměřování požádal o odkoupení části pozemku 
tak, aby ze dvou nároží a jednoho koutu v oplocení vzniklo jen jedno nároží. Geodetka si při 
této příležitosti zaměřila stav a vytvořila geodetický náčrt s vyznačením potřebného oddělení 
pozemku pro tuto úpravu. Jedná se o 2 m2 plochy z pozemku parc. č. 836 ve vlastnictví 
obce. 
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 24.1.2022 do 9.2.2022. V nedávné době 
zastupitelstvo schvalovalo prodej pozemku na trafostanice EG.D a to za 500 Kč/m2. 
Doporučuje se prodej za stejnou částku, tedy celkem za 1.000 Kč. 
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Zveřejnění záměru prodeje tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85, písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje prodej části pozemku parc. č. 836 o výměře 2 m2 za cenu 
1.000 Kč Ing. Zbyňku Šilhánovi, U Mlýna 13, Kobylnice. 

Hlasování: 
PRO:   8                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   2   
 
 

7.  Úprava Stanov Svazku obcí Mohyla Míru 

Obec je členem Svazku obcí Mohyla Míru. Svazek vznikl v roce 2004 a tehdy byly také 
schváleny Stanovy Svazku. Poté bylo potřeba, aby každý svazek měl také svoji 
elektronickou adresu a protože sídlo Svazku bylo na OÚ Jiříkovice, byla použita adresa 
úřadu a bylo to schváleno Dodatkem č. 1 Stanov. V souvislostí s dalšími povinnostmi 
v elektronizaci veřejné správy musí mít každý subjekt unikátní adresu a nemůže využívat 
adresu cizí. Z toho důvodu Valná hromada Svazku v listopadu schválila Dodatek č. 3 Stanov, 
kterým určila adresu elektronické podatelny Svazku ve tvaru svazekmohylamiru@gmail.com 
a zároveň zrušila Dodatek č. 1 Stanov. Podle § 84, odst. 2 písm. e) zákona o obcích je 
potřeba schválit Stanovy nebo i jejich úpravu zastupitelstvy členských obcí. Rada obce 
doporučila zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 3 ke Stanovám Svazku obcí Mohyla Míru. 
 
Dodatek č. 3 ke Stanovám Svazku obcí Mohyla Míru tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje Dodatek č. 3 ke Stanovám Svazku obcí Mohyla 
Míru. 

Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 
 

8.  Stanovy Euroregionu Pomoraví 

Obec byla od roku 1997 členem Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOMJM). Od roku 2001 
zastupuje naše obec v předsednictvu obce okresu Brno-venkov. Náplní Sdružení bylo např. 
jednání s ÚZSVM ve věci převodů nemovitostí z vlastnictví státu na obce, jednání 
s Pozemkovým fondem ČR o provádění komplexních pozemkových úprav apod., ale 
zejména řízení Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů přeshraniční 
spolupráce na Česko – Rakouské hranici. Tato nejdůležitější činnost (která přináší subjektům 
zdroje na jejich projekty v hodnotě vždy okolo 20.000 Euro, bude nadále řízena (tak jako na 
jiných částech české hranice) Euroregionem. V listopadu 2021 se usnesla Valná hromada 
SOMJM, že v rámci zachování této řídící role u Fondu malých projektů se s podporou 
Jihomoravského kraje transformuje na Euroregion Pomoraví a to společně s Dolním 
Rakouskem a západním Slovenskem (Trnavská župa a část území Bratislavské župy). 
Nositelem práv a tedy i právní subjektivity zůstává dosavadní SOMJM i se svým IČ. 
Vzhledem ke vstupu Jihomoravského kraje a vzhledem k nové formě spolupráce bylo 
potřeba vytvořit nové stanovy, které z velké části vlastně opisují stanovy již dříve existujících 
euroregionů. Obce, které byly dříve členy SOMJM přecházejí do Euroregionu automaticky 
(stejný subjekt se svým IČ), nové stanovy je však potřeba znovu schválit u všech členských 
subjektů. 
 
Stanovy Euroregionu Pomoraví tvoří přílohu č. 4 zápisu. 
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Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje Stanovy Euroregionu Pomoraví. 
 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 
 

9. Plánovací smlouva Ing. Škrášková 

V lokalitě Za Humny na části pozemku 652/46 se chystá Ing. Lenka Škrášková na výstavbu 6 
RD, jejichž realizace vyžaduje vybudování nových sítí, tedy komunikace (vozovka a 
chodník), vodovod, distribuční síť nn a veřejné osvětlení. Pro stanovení podmínek výstavby a 
předání vybudovaných sítí navrhuje Dohodu o podmínkách realizace technické infrastruktury 
při zástavbě území v k.ú. Kobylnice u Brna, lokalita Za Humny (plánovací smlouva). 
Navrhovatel předkládá též situaci záměru. Investor se zavazuje předat vybudovanou 
infrastrukturu bezúplatně a to do 3 měsíců od kolaudace té které sítě. V průběhu přípravy 
zasedání zastupitelstva docházelo k postupnému dojednávání podmínek smlouvy a nyní je 
předložen návrh smlouvy a koordinační situace, přičemž výsledky jednání jsou do těchto 
dokumentů promítnuty. Návrh smlouvy s vyznačenými úpravami je předložen k projednání a 
příloha – situace rovněž.  
 
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje Dohodu o podmínkách 
realizace veřejné infrastruktury při zástavbě území v k.ú. Kobylnice u Brna, lokalita Za 
Humny mezi obcí Kobylnice a Ing. Lenkou Škráškovou, Potočná 1104, Kunovice 686 04. 
 
Hlasování: 
PRO:   7                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   3  
Usnesení nebylo přijato.   
 
 

10. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu  
 

Zákon o obcích v § 84, odst. 2, písm. p) požaduje před vznikem pracovněprávního vztahu 
mezi zastupitelem obce a obcí vyslovení souhlasu zastupitelstva s takovým vznikem vztahu.  
Pan Stanislav Dolanský v souvislosti s odchodem do starobní penze ukončil zaměstnanecký 
pracovní poměr a dále bude pracovat tzv. na dohodu o provedení práce. Toto je nový 
pracovněprávní vztah a vztahuje se na něj výše uvedené ustanovení. 
Ing. Dana Šmídová by měla od letošního roku vykonávat činnost kronikářky a to rovněž na 
dohodu o provedení práce. I s tímto vztahem je potřeba vyslovit zastupitelstvem souhlas. 
V mezidobí se ještě ukázalo, že se již rozjíždějí aktivity auditu family friendly community (e-
mail z JmK o převzetí podkladů a zpracování) a před časem orgány obce rozhodly, že se 
této aktivitě bude věnovat paní Petra Štefková. I s tímto pracovněprávním vztahem je 
potřeba vyslovit zastupitelstvem souhlas. 

 
Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, 
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního 
vztahu dohodou o provedení práce mezi zastupitelem obce panem Stanislavem Dolanským 
a obcí Kobylnice. Stanislav Dolanský bude od 25.2.2022 vykonávat činnost technického 
pracovníka při úklidu obce, údržbě budov a údržbě veřejné zeleně a při obsluze sběrného 
dvora odpadů. 
 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
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Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, 
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního 
vztahu dohodou o provedení práce mezi zastupitelkou obce Ing. Danou Šmídovou a obcí 
Kobylnice. Ing. Dana Šmídová bude od 25.2.2022 vykonávat činnost kronikářky obce. 
 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 

Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, 
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního 
vztahu dohodou o provedení práce mezi zastupitelkou obce Bc. Petrou Štefkovou a obcí 
Kobylnice. Bc Petra Štefková bude od 25.2.2022 vykonávat činnost koordinátorky auditu 
family friendly community. 
 
Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 
 

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu 

S účinností od 1.10.2016 platí zákon o přestupcích, který jednoznačně určuje dobu nočního 
klidu od 22:00 hodin do následujících 6:00 hodin a zároveň zmocňuje obce, aby obecně 
závaznou vyhláškou stanovily, kdy bude tato doba nočního klidu zkrácena. Tato úprava již 
nedovoluje stanovit výjimky z nočního klidu na základě oznámení těsně před akcí, ale pouze 
tehdy, je-li úprava schválena obecně závaznou vyhláškou obce a to s konkrétním zkrácením 
nočního klidu a s označením akce, pro kterou se toto zkrácení nočního klidu vyhlašuje. Byly 
shromážděny údaje o známých akcích v příštím období a byly zahrnuty do návrhu této 
obecně závazné vyhlášky. 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o nočním klidu tvoří přílohu č. 6 zápisu. 
 
Diskuze: 
 
V tomto bodě proběhla rozsáhlá diskuze, ze které vzešly další 2 návrhy na usnesení. 
 
Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Kobylnice navrhuje z Obecně závazné vyhlášky 
vyřadit v Čl. 3 písmeno c) v noci ze 3. 6. na 4. 6.2022 z důvodu konání letní noci DJ Boris. 

 
Hlasování: 
PRO:   4                 PROTI:   3               ZDRŽEL SE:   3  
Usnesení nebylo přijato.   
 
Návrh usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Kobylnice ukládá Radě obce Kobylnice 
zabezpečit měření hluku prostřednictvím Krajské hygienické stanice při akci nebo akcích, 
které určí na své schůzi. 

Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:   0  
 
Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2022 o nočním klidu. 
 
Hlasování: 
PRO:   8                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:   2  
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12. Program rozvoje obce Kobylnice na období 2022 - 2027     

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně 
o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace, názorů a 
potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje 
představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých 
představ. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4–7 let. Dosud platný program byl 
schválen na období 2016 – 2021. V loňském roce proběhlo dotazníkové šetření a šetření 
z veřejně dostupných zdrojů o dosavadním vývoji obce. Na základě zadané osnovy a i ze 
zkušenosti z minulým programem rozvoje náš zpracovatel – MAS Slavkovské bojiště – 
vypracoval návrh programu. Ten byl dán radě k posouzení a případnému doplnění opatření 
v tabulce na stranách 51 a 52 a k doplnění priorit a odhadu cen v tabulce programu byl 
zveřejněn na webu obce. V mezidobí byl program doplněn o plošnou opravu krajských 
komunikací v obci, došlo k drobným formulačním změnám v textu, doplnění údaje o dotaci 
pro SDH.  
 
Program rozvoje obce Kobylnice na období 2022 – 2027 tvoří přílohu č. 7 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje 
Program rozvoje obce Kobylnice na období 2022 – 2027. 
 
Hlasování: 
PRO:   9                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:   1  
 
 

13. Diskuze o návrhu pěších tras 

Paní Žbánková předložila návrh na vytvoření nezpevněných procházkových cest v okolí obce 
Kobylnice a to se žádostí o projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva. Trasy jsou 
navrženy jednak na pozemcích obce a dále na pozemcích třetích osob. Jedná se o vytvoření 
celkem 7 nových stezek.  
 
Tento návrh tvoří přílohu č. 8 zápisu. 
 
Trasa 1 má v prodloužení ulice Krátké obnovit polní cestu až k polní cestě na hranicích 
katastru s obcí Prace a zároveň propojit ulici Krátkou s ulicí U Řempa. Propojení k ulici U 
Řempa je zhruba od roku 1963 uvnitř oploceného areálu Bonagra (dříve JZD). Neexistuje ale 
přímé napojení pozemků obce (211/5 a 211/6) a bylo by potřeba propojení vést po pozemku 
parc.č. 693/38, který je ve vlastnictví Bonagro a.s. Tento pozemek ale není ornou půdou, 
pastvinou ani loukou a tak je zde volný průchod krajinou možný při zachování zásady, že 
nesmí být způsobena škoda na majetku jiných osob. Tato trasa má výhodu spojení přes 
„horní humnovou cestu“ až k současné cyklostezce. Tato část trasy 1 jako jediná leží podle 
platné územně plánovací dokumentace v zastavěném území obce a proto ji lze zřídit i bez 
schvalování orgánem ochrany ŽP. Fakticky však v terénu tato část stezky existuje, protože 
původní oplocení okolo areálu Bonagro již není ucelené a nebrání průchodu. Je tedy možno 
ji využívat. Na východním konci pozemku 676/153, který je ve vlastnictví obce a na němž by 
případná budoucí komunikace zejména ležela, není přímé propojení ani na současnou polní 
cestu (je vzdálena asi 70 m a leží v katastru obce Prace – napojení přes pozemek ve 
vlastnictví ČR-SPÚ a přes pozemek soukromých osob z Prace, které nemají na naší cestě 
žádný zájem) a ani na pozemek obce 676/143, který pravděpodobně historicky polní cestou 
byl a dále po přejití komunikace II. třídy by cesta měla pokračovat po pozemku 649/81. 
Překážkou v tomto propojení je rovněž pozemek ve vlastnictví ČR-SPÚ. Jako vhodnější 
řešení by se zřejmě nabízelo propojit se až na existující polní cestu, která by zároveň spojila 
tuto trasu s dnes existující cyklostezkou, odkup jakékoli části pozemku ČR (bylo by potřeba 
asi 15 m2) a také části pozemku vlastníků z Prace (cca 350 m2) je velmi nepravděpodobný. 
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Trasa 2 je vedena od silničního mostu podél komunikace II. třídy směrem k cestě Pod 
Bezděkovem a leží v trase územní rezervy na případnou cyklostezku. Leží na pozemku ve 
vlastnictví obce. 
Trasa 3 by měla propojit polní cestu, která leží na hranici katastru Šlapanic v prostoru pod 
letištěm (polní trať Na Rybníku) s polní cestou, která zcela leží v katastru Šlapanic a 
obkružuje v polní trati Rozvíz chatařskou a zahrádkovou oblast a vede až k železniční trati a 
k čerpací stanici u Ponětovic, kde navazuje na cyklostezku. Propojení by mělo nahradit asi 
100metrový úsek po silnici III. třídy a mělo by vést po pozemku ve vlastnictví majitelky ze 
Šlapanic. 
Trasa 4 je v délce asi 240 m navržena po cizím pozemku až na hranice katastru s obcí 
Sokolnice, kde má navazovat na existující polní cestu, po které se dá dojít buď do obce 
Sokolnice o něco západněji od cyklostezky, nebo k vodní nádrži Balaton, případně 
k zemědělskému středisku na Dvorskách.  
Trasa 5 má spojovat polní cestu (tzv. Šlapanická) s polní cestou Pod Bezděkovem. Zčásti 
má být vedena po pozemku obce a zčásti po pozemku cizím. Pravděpodobně by bylo možné 
tento pozemek o výměře 157 m2 odkoupit, ale je zde problém s překonáním strmého svahu 
k polní cestě Pod Bezděkovem.  
Trasa 6 je navržena po severovýchodním okraji Hloušku a mohla by se užívat bez jakýchkoli 
úprav, a protože pozemek v tomto prostoru není zemědělsky využíván, tak také bez 
případné výpovědi z pachtu. 
Trasa 7 je navržena po pozemcích ve vlastnictví obce a to v trase tzv. Šlapanické cesty 
(spojovala Sokolnice a Šlapanice) v délce asi 2,23 km. 
 
Převážná většina dotčených pozemků je hospodářsky využívána na základě pachtu a bylo 
by je třeba z pachtu vypovědět (úbytek příjmů). Dále by bylo potřeba některé pozemky 
odkoupit od třetích osob a nechat všechny trasy vytyčit v terénu a nějak je stabilizovat, což 
by si vyžádalo také určité náklady. V některých místech napojení by bylo potřeba také 
provést terénní úpravy (projektová dokumentace, územní řízení a realizace úprav).  

Zároveň pro všechny tyto záměry platí volný průchod krajinou. 

V České republice je možnost přístupu do krajiny tradičním institutem. Svoboda pohybu a 
pobytu je zaručena již v Listině základních práv a svobod v článku 14 odst. 1. Zároveň se k 
tomuto principu vztahuje i ustanovení § 63 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, tedy že každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu 
státu, obce nebo jiné právnické osoby, ale je přitom povinen respektovat oprávněné zájmy 
vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy. Právo volného průchodu 
však není stanoveno pro zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, 
chmelnice a pozemky, které jsou určeny faremním chovům zvířat. V době, kdy může dojít k 
poškození porostů nebo půdy a v době pastvy dobytka jsou z práva volného průchodu 
vyloučeny i orné pozemky, louky a trvalé travní porosty (pastviny). Volným průchodem přes 
pozemky nesmí být způsobena škoda na majetku či zdraví jiných osob a nesmí být zasaženo 
do práv na ochranu osobnosti a sousedských práv. Zároveň § 63 v odst. 1 říká: Veřejně 
přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území není dovoleno 
zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Tímto orgánem je  
podle § 76, odst. 2, písm. d) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy MěÚ Šlapanice, 
odbor životního prostředí. K tomu je potřeba předložit: Žádost o souhlas podle § 12 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k umístění stavby, která by mohla snížit 
nebo změnit krajinný ráz.  
 
Diskuze: 
V tomto bodě proběhla rozsáhlá diskuze, ze které nevzešlo žádné usnesení. 
 
Návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere návrh pěších tras na vědomí.  

Hlasování: 
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PRO:   10                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:   0  
 
 
 
14.Různé 
 
 

Starosta informoval o zahájení přípravných pracích na výstavbu rekonstrukce komunikace ke 
sběrnému dvoru. Dokončení prací by mělo proběhnout tak, aby se do 30.6.2022 vyřídila 
kolaudace stavby. Po dobu výstavby bude sběrný dvůr přechodně přemístěn na horní dvůr. 

Dále informoval, že po 11 měsících bylo vydáno územní rozhodnutí a bylo vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele zpevněné plochy za hřbitovem. 

Kulturní komise bude dne 26. 3. 2022 pořádat vepřové hody a komise bude potřebovat 
dobrovolníky na pomoc s přípravou a úklidem v parku. Všichni jsou zváni jak k pomoci, tak i 
ke společnému prožití. 

Michael Ulbrich podal návrh na usnesení pro podporu Ukrajině. 

Návrh usnesení č. 19: Obec Kobylnice vyjadřuje solidaritu a podporu Ukrajině a jejím 
občanům, kteří čelí neospravedlnitelnému aktu agrese Ruské Federace. Tento vojenský útok 
vůči suverénnímu a nezávislému státu je naprosto neakceptovatelným a zavrženíhodným 
činem porušujícím mezinárodní právo, který je potřeba velmi důrazně odsoudit. Obec 
Kobylnice je v rámci svých možností připravena se zapojit do humanitární pomoci Ukrajině. 

Hlasování: 
PRO:   10                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:   0  
 

 

 

 

 
       
       Ing. Lubomír Šmíd                                                                 Ing. Karel Klaška 
               starosta                                                                                  radní 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Michael Ulbrich 
 
 
Petra Štefková 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
Zápis vyhotoven dne: 1. 3. 2022  


