
Sokolnický zpravodaj – Zvláštní vydání 2022 1

Sokolnický

Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

Zvláštní vydání 2022

Vážení spoluobčané, 
rok se s rokem sešel a opět se blíží volby a s nimi i konec funkčního období současného zastupitelstva obce Sokol-
nice. Bývá zvykem se při takové příležitosti ohlédnout a zrekapitulovat, co se za uplynulé čtyři roky v naší obci událo. 
Dovolte mi tedy, abych vám předložil stručný přehled naší práce v tomto volebním období. Než tak učiníme, připo-
meňme si ty, kteří byli ve dnech 5. a 6. října 2018 zvoleni do obecního zastupitelstva obce Sokolnice a kteří naši obec 
v tomto volebním období zastupovali.

Zastupitelstvo obce Sokolnice 2018–2022
1. Beránek Libor, Mgr. Sokol Sokolnice

2. Fojtů Marie Sokol Sokolnice

3. Jirgala Zdeněk, Bc., DiS. Sokol Sokolnice

4. Kotolan Vladimír, Ing. Sokol Sokolnice

5. Král Luboš Sokol Sokolnice

6. Palán Radek Sokol Sokolnice

7. Struška Tomáš, Mgr. Sokol Sokolnice

8. Struška Tomáš, Mgr. Sokol Sokolnice

9. Žilková Zuzana, Mgr. Sokol Sokolnice

10. Šustrová Jarmila, Ing. Sokol Sokolnice

11. Chudáčková Jiřina, PharmDr. KDU-ČSL a nestraníci  

12. Chudáček Josef, Ing. KDU-ČSL a nestraníci  

13. Janoušel Richard, Bc. KDU-ČSL a nestraníci 

14. Macenauer Jiří Hasiči a nezávislí pro Sokolnice

15. Novák Pavel, Ing. Hasiči a nezávislí pro Sokolnice

Do zastupitelstva byla zvolena za Sokol Sokolnice i paní Ivanka Hamanová, která vykonávala funkci uvolněné mís-
tostarostky obce. Paní místostarostka nás však po dlouhé těžké nemoci, dne 13. 1. 2022, navždy opustila. Na její 
místo nastoupila Mgr. Zuzana Žilková, která je členkou zastupitelstva dodnes.
Dovolte mi, abych ještě jednou veřejně paní místostarostce – za nás všechny zastupitele – in memoriam, poděkoval. 
Za její aktivní přístup a lidskost, se kterou za obec řešila všechny jí svěřené úkoly. Je mi moc líto, že nás opustila tak 
brzy a nemohla dokončit svoji práci…

Všichni výše uvedení zastupitelé tímto děkují občanům za přízeň a zároveň i všem těm, kteří zastupitelům pomáhali 
připomínkou, radou a pomocí zvládnout mnohdy velmi složité a nelehké záležitosti, které před ně byly v rámci 
výkonu jejich činnosti postaveny. Zároveň přejí novému zastupitelstvu, které vzejde z voleb ve dnech 23. a 24. září 
2022, aby se mu dařilo realizovat všechny nedokončené a připravené projekty v obci, aby i nadále byl rozvíjen 
kulturní a společenský život a aby se nám všem, zde v Sokolnicích, dobře žilo. ■
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Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Vážený pane starosto, vážená paní starostko,
ve dnech 23. a 24. září se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Končí tak jedno volební období a nebylo 
zrovna lehké. Měl jsem tu čest s Vámi spolupracovat z pozice hejtmana dva roky.
A chci Vám za to poděkovat.
Zvládli jsme společně pandemii, tornádo, velkou uprchlickou vlnu a spoustu dalších větších i menších problémů.
Mrzí mě, že kvůli COVIDu nemohla proběhnout osobní setkání se starosty v jednotlivých okresech. Jako bývalý sta-
rosta vím, jak moc je to důležité, a proto s nimi v budoucnu zase počítám.
Ještě jednou děkuju, za vše dobré, co jste pro své sousedy udělali. Je to těžká, ale krásná práce.
Vážím si toho.
S přátelským pozdravem Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Poděkování
Čtyři roky jsou pryč.
Uteklo to rychle. Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a starostkám, ale také zastupitelům za to dobré, 
co dokázali.
Nebylo to zrovna snadné období. Prošli jsme si COVIDem. Loni na jih Moravy přišlo tornádo a solidarita a pomoc mezi 
lidmi a obcemi byla neuvěřitelná. A těsně před koncem přišla válka na Ukrajině, pomoc se zvládnutím uprchlické vlny 
a zdražování energií a vůbec všeho.
O to víc si vážím všech, kteří v posledních letech pracovali pro své sousedy, ať už mají nějakou funkci nebo byli po-
slední čtyři roky obyčejní zastupitelé.
Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.
Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude starat o chodníky, školy, školky, zeleň, stromy, seniory 
a všechny věci, které máte společné. Žádné marketingové fígle vám nepomůžou, práci vidíte každý den. Proto jsou 
tak důležité.
Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít odpovědnost na sebe. A díky všem, kteří k volbám přijdete.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Rok 2019
PROJEKT AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BRNĚNSKÁ
Již v roce 2018 jsme připravili projektovou dokumentaci 
a vyřídili všechna potřebná povolení pro realizaci výstavby 
autobusových zastávek na Brněnské ulici. Po peripetiích 

v rámci výběrového řízení, které proběhlo v polovině roku 
2018, bylo nutné výběrové řízení zopakovat, neboť jediná 
firma, která se do výběrového řízení přihlásila, nakonec 
odmítla v srpnu 2018 podepsat smlouvu o dílo a stavbu 
zraelizovat. První výběrové řízení tak bylo zrušeno. Druhé 
výběrové řízení se uskutečnilo na konci roku 2018 a opět 

se přihlásila pouze jedna jediná 
firma – společnost Prostavby, a. s., 
se kterou nakonec byla v lednu 2019 
uzavřena smlouva o dílo. Stavba byla 
dokončena 6/2019 – tedy v pláno-
vaném termínu. Celkové náklady 
na výstavbu činily 2.988.708,98 Kč 
vč. DPH. Obci se podařilo získat 
na tuto akci dotaci z IROP ve výši 
1.286.374,47 Kč. Obec si prostřed-
nictvím tohoto projektu kladla za cíl 
zvýšit bezpečnost dopravy pro pěší 
v obci Sokolnice, zvýšení bezpeč-
nosti a pohodlí v pohybu chodců, 
a zároveň snížení docházkové vzdá-
lenosti k zastávkám veřejné hro-
madné dopravy.
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KABELIZACE VEDENÍ NN A REKONSTRUKCE  
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍHO ROZHLASU
V říjnu 2018 započala II. fáze kabelizace vzdušného ve-
dení nízkého napětí (NN) společně s rekonstrukcí veřej-
ného osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR) na ulicích 
Komenského, Ulička, Pod Stráží, Telnická, Krátká a na 
náměstí Zbyňka Fialy. Pro osvětlení komunikací a chod-
níků bylo v rámci této stavby osazeno celkem 44 nových 
stožárů VO. Stávající vzdušné rozvody MR byly nahrazeny 
novými podzemními kabely a v rámci rekonstrukce byly 
osazeny na navržených sloupech VO nové reproduktory. 
Celkové náklady na stavbu činily 3.947.383 Kč vč. DPH. 

VÝMĚNA SVÍTIDEL – EFEKT 2019
V obci Sokolnice byla už v roce 2018 zahájena rozsáhlá 
modernizace soustavy veřejného osvětlení. V roce 2019 
jsme v této činnosti pokračovali a byla provedena obnova 
osvětlení na ulicích Komenského, část ulice Kaštanová, 
ulice Pod Stráží, Krátká a Ulička, Zámecká, U Cukrovaru, 
Krakovská, Mlýnisko, Na Výhoně, Nová, Na Padělkách 
a Tuřanská. Bylo instalováno celkem 157 ks nových sví-
tidel, která jsou vybavena regulací (stmíváním) podle 
harmonogramu, tedy snížení světelného toku v čase od 
23.00 do 5.00 na 60 %. Celková hodnota projektu činila 
2.118.630 Kč. Obec obdržela od Ministerstva průmyslu 
a obchodu dotaci v částce 1.059.314 Kč. 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA NA HŘBITOV
V měsíci březnu 2019 obec zajistila vybudování nové 
vodovodní přípojky pro areál hřbitova v Sokolnicích, tedy 
stálý přívod vody po celý rok. Vodovodní přípojka byla na-
pojena na stávající venkovní rozvodný vodovodní řad po-
ložený v ul. Kobylnická. Trasa přípojky vede podél silnice 
III/4183. Přípojka slouží k distribuci vody pro zalévání 
pouze v areálu hřbitova. Celkové náklady na realizaci či-
nily 256.111 Kč vč. DPH.

VÝSADBA STROMŮ V AREÁLU KASÁREN PŘEDKY
Předmětem projektu byla výsadba 45 ovocných stromů 
v areálu bývalého vojenského prostoru, který je obcí po-
stupně upravován pro každodenní využití obyvatel obce. 
V řešeném území byla zachována část dřevin z původ-
ních výsadeb – jedná se především o ovocné stromy 
a břízy. Snahou obce bylo doplnit lokalitu novými výsad-
bami ovocných stromů a vytvořit tak dřevinný lem, typický 
pro rozhraní intenzivně zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a vlastní lokality. Obec tak doplnila výsadby na 
obvodu areálu, aby došlo k oddělení dotčeného území 
od okolních polí. Nové výsadby zvýšily druhovou a odrů-
dovou pestrost dřevin, rostoucích v řešeném území. Cel-
ková hodnota projektu činila 102.637,71 Kč bez DPH, 
kdy 80 % nákladů bylo uhrazeno z dotace SFŽP ČR. 

VÝSADBA ZELENĚ NA UL. PODEŠVOVA
V roce 2018 byly v obci Sokolnice realizovány „Parkovací 
místa v ulicích Podešvova a Topolka a úprava křižovatky 
ulic Podešvova a Topolka“. Po realizaci výše uvedeného 
projektu měla obec snahu zajistit výsadbu stromů a keřů, 
které by vhodně doplnily předmětnou lokalitu, tak aby do-
šlo k přirozenému propojení vzniklé infrastruktury se ze-
lení, která na ni bezprostředně navazuje, a rozšířil se tak 
rostlinný potenciál v intravilánu naší obce, jenž má příz-
nivý dopad na životní prostředí. Vysazeno bylo 336 růží, 
80 habrů. K další dosadbě došlo v lokalitě u rybníka, 
konkrétně byly vysázeny 3 duby, 3 střemchy, 2 tisovce 
dvouřadé a 1 trnka. Celkové náklady za výsadbu činily 
148.320 Kč. 

YOUTH ECO PARLIAMENT
Hlavním cílem tohoto projektu Visegrádské čtyřky bylo 
spojit ekologii a demokratické postupy s rozsáhlým pří-
stupem k danému regionu. V rámci výměnných pobytů 
proběhla řada workshopů věnovaných konkrétním ob-
lastem ekologie, včetně ekologických staveb, ekologické 
dopravy, obnovitelných zdrojů energie, ekologického ces-
tovního ruchu a zemědělství. Náklady na projekt činily 
26.688 EUR – plně hrazeno z prostředků Visegrádského 
fondu.  ■
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Rok 2020
REKONSTRUKCE CESTY U SÝPKY
Ulice Zámecká je součástí vnitřní 
dopravní sítě obce Sokolnice. Jedná 
se o slepou komunikaci, od napojení 
na ulici Zámeckou u jihovýchodního 
okraje Sýpky, vedenou severním 
směrem k ohradní zdi zámku. Pře-
vážná část povrchu pozemku byla 
tvořena původní štětovou vozovkou, 
která byla silně poškozena druhot-
nými zásahy při pokládání inženýr-
ských sítí. Další místa poškození byla 
zasypána jen zeminou, která byla hutněna pouhým po-
jezdem. Zpevněné plochy nebyly jednoznačně vymezeny 
a navazovaly na rovněž narušený povrch přilehlé komuni-

kace ulice Zámecká. Zachovalá část štětové konstrukce 
vozovky byla ponechána, povrch nových částí byl zreali-
zován ze zámkové dlažby. Rekonstrukce této ulice v sobě 
zahrnovala i výstavbu chodníku vedeného severním 
směrem až ke vstupu do zámeckého parku a dále část 
chodníku od barokní sýpky po nástupiště přilehlé autobu-
sové zastávky. Součástí projektu byly nezbytné přeložky 
inženýrských sítí – přípojka dešťové kanalizace, přeložka 
veřejného osvětlení a přeložka místního rozhlasu. Projekt 
byl úspěšně ukončen v srpnu 2020. Celkové náklady na 
stavbu měly být 4.595.397 Kč, ale v rámci realizace do-
šlo k úspoře a výsledná cena byla 4.292.805 Kč. Na tento 
projekt obec čerpala dotaci z IROP ve výši 1.330.000 Kč.

OPRAVA VODOJEMU  
V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN POD MOHYLOU
Cílem projektu bylo uvést vodojem do takového technic-
kého stavu, aby odpovídal podmínkám a požadavkům 
provozovatele – VaS Brno-venkov. Z VDJ je zachováno 
zásobování vojenského prostoru, a to jak pitnou, tak i po-
žární vodou a nově bude vybudována odbočka pro záso-
bování budov firmy EUPHRASIA s. r. o. – budoucí „Dům 
s pečovatelskou službou v místě bývalého vojenského 
areálu Sokolnice, Stará hora“. V rámci projektu došlo 
k sanaci obou komor vodojemu a technické místnosti 
s armaturami. Dále byla provedena výměna a úprava 
trubních rozvodů. Bylo provedeno oddělení obou komor 
vodojemu tak, aby mohla být 1 komora funkční v pří-
padě oprav té druhé. Instalováno bylo měření a regulace 
k zabezpečení hlídání provozních hladin v komorách VDJ 
a poruchových stavů. V neposlední řadě došlo k novému 
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provedení izolací, opravě vnějšího pláště budovy VDJ, 
jeho zateplení a rekonstrukci střechy. Celkové náklady 
na realizaci tohoto projektu činily 4.119.106,54 Kč.

ROZVOJ MÍSTNÍHO HŘBITOVA
Hřbitov v Sokolnicích má svou nezaměnitelnou atmo-
sféru, která je dána jeho umístěním mimo obec – na-
proti zámecké oboře. Cílem byla celková kultivace pro-
storu a další vymezení míst pro jednohroby, dvojhroby, 
urnové hroby, umístění kolumbária, doplnění zeleně, 
obnova mobiliáře. Byla provedena oprava obvodové zdi 
hřbitova, oprava fasády márnice (včetně doplnění svislé 
hydroizolace a výměny 3 ks oken v její zadní části), vý-
měna záhonových obrubníků oddělujících mlatové cesty 
od travnatých ploch, oprava chodníků (včetně uložení 
chrániček pro budoucí osvětlení hřbitova) a oprava ště-
tových cest. Koncem měsíce listopadu byla dokončena 

výstavba kolumbária a doplněna výsadba stromů a keřů. 
Celkové náklady na rozvoj místního hřbitova dosáhly výše 
1.262.000 Kč. 
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DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Naše obec se v předchozích dvou letech neúspěšně 
ucházela u Ministerstva pro místní rozvoj o možnost dopl-
nit dětská hřiště v Sokolnicích o nové herní prvky. Teprve 
v roce 2020 jsme byli s naší žádostí úspěšní a mohli jsme 
tuto investici zrealizovat. Nutno podotknout, že herní 
prvky v minulosti vybíraly samy děti ze třetích a čtvrtých 
tříd, kdy hlasovaly pro jednotlivé atrakce. V měsíci srpnu 
pak firma Tewiko osadila na dětská hřiště U Husara, 
U Bednárny a na ul. Nová celkem 6 herních prvků. Cel-
kové náklady na realizaci byly vyčísleny na 614.292 Kč, 
kdy z MMR jsme obdrželi dotaci ve výši 430.005 Kč 
a z vlastních zdrojů jsme uhradili 184.287 Kč. Mimo to 
obec umístila na dětské hřiště U Husara i kryté pískovi-
ště, aby i ty nejmenší děti měly možnost vyžití.

CYKLOSTEZKY SOKOLNICE–KOBYLNICE  
A SOKOLNICE–TELNICE
V rámci tohoto projektu byly zbudovány dva úseky na 
katastru naší obce. Úsek Sokolnice–Kobylnice v délce 
879 m a Sokolnice–Telnice v délce 693 m. Celkové fi-
nanční náklady v úseku Sokolnice–Kobylnice činily 
4.046.098 Kč, kdy 3.641.488 Kč bylo hrazeno z dotace, 
a spoluúčast obce byla 404.609 Kč; Celkové finanční 
náklady v úseku Sokolnice–Telnice činily 6.114.923 Kč, 
kdy 5.503.431 Kč bylo hrazeno z dotace, a spoluúčast 
obce byla 611.492 Kč. Zájem nejenom cyklistů, ale i dal-
ších uživatelů cyklostezky byl enormní už před samotným 
oficiálním uvedením do provozu. Jsme velmi rádi, že se 
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v Sokolnicích a okolních obcích, jenž patří k metropolitní 
oblasti druhého největšího města v ČR, podařilo vytvořit 
ekologickou alternativu dopravní sítě pro všechny, kteří 
nepoužívají motorová vozidla. 

REKONSTRUKCE STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE
Na podzim roku 2019 začalo zatékat do budovy požární 
zbrojnice JSDH Sokolnice, neboť došlo k porušení povr-
chové úpravy střechy vlivem jejího opotřebení a klimatic-
kých podmínek. Na počátku měsíce září 2020 pokrývač-
ská firma zahájila práce na její renovaci. Byly položeny 
dva živičné pásy (s ohledem na stavebně-technické ře-
šení stropu nešlo na střechu použít fólii), které by pro-
blém se zatékáním měly dlouhodobě vyřešit. Opravu stře-
chy finančně podpořil JMK, který obci poskytl dotaci ve 
výši 256.000 Kč.

7
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REKONSTRUKCE POVRCHU V UL. ULIČKA
Na konci měsíce října 2020 započala rekonstrukce po-
vrchu komunikace v ul. Ulička, vč. komunikace navazu-
jící na cyklostezku ve směru na Telnici (u garáží). V této 
ulici již byly položeny všechny inženýrské sítě. Byla tedy 

provedena výměna asfaltového povrchu po celé délce 
ulice a části obrub. Dále byla zrekonstruovaná část stá-
vajícího chodníku před nemovitostmi. Stavba byla ukon-
čena na počátku měsíce prosince. Její náklady činily 
875.344,45 Kč.

OPRAVA KOMUNIKACE U SV. JÁNA
Předmětem této stavby byla výměna povrchu komuni-
kace ze žulových kostek za zámkovou dlažbu u Sběrného 
střediska odpadů. Tato rekonstrukce navázala na nově 
vzniklou uliční část, kde fa Quba provádí výstavbu RD. 
Stavba započala v září a ukončena byla v listopadu roku 
2020. Celkové výdaje na rekonstrukci povrchu komuni-
kace byly 918.846 Kč. ■
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Rok 2021
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA
Cílem tohoto projektu bylo zbudování oboustranné auto-
busové zastávky „U Hřbitova“. Projekt zahrnoval zřízení 
zálivu autobusové zastávky vlevo – ve směru na Kobyl-
nice, zastávky na jízdním pruhu vpravo – ve směru na 
Sokolnice, nástupišť zastávek, chodníku a místa pro pře-
cházení, vč. osvětlení. Prostorové omezení stávající ko-
munikace na straně k ohradní zdi bažantnice si vyžádalo 
zřízení autobusové zastávky na jízdním pruhu, bylo vyu-
žito maximálního možného prostoru pro rozšíření krajnice 
komunikace (vzhledem k poloze ohradní zdi zámeckého 
parku), aby stojící autobus nezasahoval do rozhledového 
trojúhelníku v místě napojení účelové komunikace parku 
na silnici III/4183. Účelem vybudování autobusových 
zastávek u hřbitova byla snaha obce o zvýšení dostup-
nosti tohoto prostoru a zajištění komfortu cestujících – 
návštěvníků hřbitova, zvláště pak v situaci, kdy byl po 
dobu covidové pandemie zámecký park znepřístupněn. 
Silnicí je vedena jedna linka hromadné autobusové do-
pravy č. 151 s 11 spoji v každém směru ve všední den. 
Stavba byla zdárně ukončena ve stanoveném termínu 
30. 5. 2021. Celkové náklady činily 5.049.425,65 Kč, 
kdy 700.000 Kč obec získala z dotace IROP.

REKONSTRUKCE POVRCHU ULICE TUŘANSKÁ
Povrch asfaltové komunikace v ul. Tuřanská byl dlouho-
době v žalostném stavu. Obec předpokládala, že spol. 
E.ON provede v této ulici kabelizaci NN a následně poté 
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komunikaci i chodníky opraví. Ke kabelizaci však nedo-
chází a ani v brzké době nedojde, proto se obec rozhodla 
opravu povrchu komunikace dále neodkládat. Společnost 
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, stavbu zahájila na přelomu března 
a dubna 2021. Mysleli jsme též na chodce a mimo komu-
nikaci byl v této ulici opraven chodník, kdy obec nechala 
vyměnit stávající povrch z betonových dlaždic za zámko-
vou dlažbu. Náklady na provedení rekonstrukce byly dle 
smlouvy 1.154.887,69 Kč.

REKONSTRUKCE ULICE NIVA
V rámci rekonstrukce této ulice došlo k jejímu osovému 
rozdělení na dvě stejné poloviny. Uprostřed ulice Niva 
byla umístěna vozovka šířky 4,0 m. Po obou stranách 
vozovky byly realizovány parkovací pásy šířky 2,0 m  
a za nimi chodník šířky 1,5 m. Mezi chodníkem a domy 
vznikl zelený pás šířky 1,3 m až 1,4 m. Celkem bylo zbu-
dováno 21 parkovacích míst vpravo a 17 parkovacích 
míst vlevo. V místech vjezdů k nemovitostem byl parko-
vací pás rozdělen. Vlastní vjezdy byly odlišeny dlažbou 
jiné barvy. Chodníky v šířce 1,5 m jsou od parkovacího 
pásu odděleny silničním obrubníkem zvýšeným o 10 cm 
nad přilehlou hranou parkovacích ploch. Již na počátku 
stavby jsme museli řešit problém s dešťovou kanalizací, 
neboť bylo zjištěno, že tato je v ulici na několika místech 
poškozena. K poškození došlo v minulosti zřejmě při při-
pojování domů na splaškovou kanalizaci. Průměr kana-
lizace byl v inkriminovaných místech neodborně zmen-

šen a do budoucna hrozilo, že bude nefunkční. Problém 
se podařilo odstranit a stavba byla ukončena v srpnu 
2021 – v řádném termínu. Náklady na realizaci byly ve 
výši 7.238.954,51 Kč. 

REKONSTRUKCE I. NP OÚ
V červnu byla zahájena rekonstrukce prvního patra 
obecního úřadu. Tyto stavební úpravy navázaly na re-
konstrukci II.NP a obřadní síně, která byla provedena  
v roce 2018. V rámci těchto stavebních prací byla cen-
trální chodba obecního úřadu zbavena stávající PVC  
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povlakové krytiny a nahrazena keramickou velkoformáto-
vou dlažbou, která je již v uličním křídle a ve II. NP. Stěny 
byly obloženy sádrokartonem a dle architektonického 
návrhu opatřeny drážkami pro za-
budované LED pásky. Strop chodby 
byl osazen sádrokartonovým podhle-
dem. Vyměněny byly též dveřní zá-
rubně a dveřní křídla. V celém I. NP 
byla provedena výměna elektroinsta-
lace, svítidel, zásuvek a vypínačů. So-
ciální zařízení se dispozičně změnila, 
stávající obklady a dlažby byly nahra-
zeny novými v identickém designu 
sociálních zařízení ve II. NP, strop 
zde byl opatřen sádrokartonovým 
podhledem, do kterého byla osazena 
vestavná svítidla a ventilátory pro 
odvětrání. Z původní šatny a míst-
nosti na úklid byla nově zbudovaná 
kopírovna. Náklady na realizaci činily 
2.416.772 Kč, kdy 1.746.244 Kč 
obec získala z programu Podpora 
rozvoje regionů 2019+ od Minister-
stva pro místní rozvoj.

VÝSADBA STROMŮ 
OKOLO CYKLOSTEZEK
V území okolo nově vystavěných cy-
klostezek (Sokolnice–Kobylnice; So-
kolnice–Telnice) byla zachována část 
původních dřevin, na různých čás-
tech parcel v různé míře a skladbě. 
Nejčastěji se jednalo o javory, hlohy, 
ovocné dřeviny atd. Většina ploch 
byla ale bez vegetace a bez stromů. 
Naší snahou tedy bylo zajistit pestrou 
skladbu s různými ovocnými i okras-
nými druhy, které by byly vhodné pro 
dané klimatické podmínky. Všechny 
navržené dřeviny byly domácí, pů-
vodní a medonosné. Z ovocných dře-

vin byly vysázeny hrušky, švestky, meruňky, jablka. Je mi 
moc líto, že se nepodařilo opatřit stromy jedlých kaštanů, 
které jsme plánovali vysázet v úseku cyklostezky mezi 
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Závěrečné slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové, máte v rukou pouze 
krátký výčet toho, co se v naší obci povedlo za 
uplynulé čtyři roky zrealizovat. Byla spousta akcí, 
ke kterým jsme se v rámci této rekapitulace nedo-
stali – přestože by si zasloužily určitou pozornost. 
Ať to již byly úkoly, které vyplynuly v době covidové 
pandemie (zajišťování – šití ochranných pomůcek 
pro občany, nákupy potravin, zajišťování dezinfekč-
ních prostředků, organizace očkování), úkoly se 
správou obecního majetku či úkoly spojené s pro-
vozem obce.
Objektivně přiznávám, že byly též záměry, které se 
v obci nepovedly uskutečnit, ale nebylo jich tolik,  
a k některým se třeba v budoucnu ještě vrátíme. 
Vězte, že jsme měli vždy snahu vyslyšet vaše ná-
zory, připomínky či podnětné návrhy. Za tyto vám – 
občanům – děkuji. Také mi dovolte poděkovat všem 
dobrovolným organizacím, spolkům či jednotlivcům, 
za jejich aktivní přístup ke společenskému a kultur-
nímu životu v obci. A na závěr jedno zvláštní podě-
kování: děkuji všem těm, kteří v zimě před svým 
domem poklízí sníh a v létě sekají trávu či zametají, 
však každý z vás dobře ví, ke komu toto poděkování 
(právě na vaši ulici) míří. Dámy a pánové, přeji vám 
šťastnou ruku při podzimních komunálních volbách 
a ať se naše obec i nadále rozvíjí ve prospěch nás 
všech! -Mgr Libor Beránek, starosta obce-

Sokolnicemi a Kobylnicemi. Nicméně doufám, že díky 
novým výsadbám dojde nejenom zde, ale i v úseku So-
kolnice–Telnice (zde byly vysázeny duby, javory a lípy) ke 
zvýšení biodiverzity a rozšíření druhového spektra dřevin. 
Celkem bylo v obou lokalitách zasázeno 81 ks stromů. 
Náklady na projekt činily 301.895 Kč, kdy 249.500 Kč 
bylo hrazeno z dotace SFŽP a 52.395 Kč z rozpočtu obce.

VÝSADBA NA HŘBITOVĚ
Již a podzim roku 2020, po revitalizaci hřbitova, byly 
přímo v areálu vysázeny stromy a dřeviny. V roce 2021 
jsme (po dokončení výstavby autobusových zastávek 
a po zbudování parkoviště) zrealizovali výsadbu 15 kusů 
lip. Samotnou výsadbu provedli zaměstnanci obce s po-
mocí starosty, finančně ji zaštítili místní včelaři, kteří na 
ni získali finanční prostředky od KÚ JmK.  ■

Rok 2022
REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE
Místní komunikace v ulici Na Skalce, která leží v intra-
vilánu obce Sokolnice, zpřístupňuje vnitroblok rodinných 
domků na nároží ulic Brněnská a Tuřanská a soubor pat-
rových garáží na p. č. 1089/2–1089/16. Na jižním okraji 
je ulice napojena styčnou křižovatkou na ulici Brněnskou 
(silnice II/418), na severním okraji ústí do místní komu-
nikace ulice Tuřanská. Rekonstrukce ulice Na Skalce jed-

noznačně vymezí prostory pro dopravní infrastrukturu – 
komunikace, parkovací plochy a sjezdy k nemovitostem. 
Stavba zachovává všechny stávající sjezdy z přilehlých 
objektů včetně výjezdů z patrových garáží. V místě na-
pojení sjezdů na komunikaci budou položeny nájezdové 
obrubníky. Součástí stavby bude vybudování 10 ks šik-
mých parkovacích stání (včetně 1x pro ZTP) a podélných 
parkovacích pruhů dl. 8,20 m. Stávající obousměrný 
sjezd z ulice Brněnské (sil. II/418) bude řešen jako jed-
nosměrný (směrem do ulice Na Skalce), protože požado-
vané rozhledové poměry sjezdu na krajskou silnici II/148 
není možné dodržet bez výrazného zásahu do stávající 
zástavby. Výjezd a vjezd z ulice Na Skalce na ulici Tuřan-
skou zůstane zachován. Rozhledové poměry v místech 
napojení ulice Na Skalce na ulici Tuřanskou byly projek-
tantem dodrženy. Dopravní řešení ulice Na Skalce bude 
upraveno dopravní značkou Obytná zóna s dopravním 
omezením rychlosti 20 km/hod. Rekonstrukce této ulice 
si vyžádá pouze minimální terénní úpravy z důvodů sjed-
nocení a plynulosti definovaných profilů komunikací, 
odstavných ploch, vjezdů a parkovacích stání. Nejsou 
navrhovány žádné násypy ani zářezy. Upravené komuni-
kace budou vedeny prakticky v úrovni stávajícího terénu. 
Projekt nevyvolává žádné kácení vzrostlých stromů. Na-
opak v nově vytvořených ozeleněných plochách budou 
vysazeny další stromy a keře. Náklady na stavbu činí 
5.400.000 Kč. ■


