
Program 26. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce 
konaného dne 29. 8. 2017 v 18:15 hod.

1 / 26 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 26 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 26 Kontrola usnesení ze dne 11. 7. 2017
4 / 26 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 11. 7. 2017 – 28. 8. 2017
5 / 26 Sucholazecké posvícení
6 / 26 Majetkové záležitosti
7 / 26 Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
8 / 26 Schválení projektové dokumentace
9 / 26 RKL - žádost o vyjádření k novostavbě 
10 / 26 Různé
11 / 26 Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 11

1 / 26 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
- Starosta obce zahájil  zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil  program 

zasedání.  Taktéž  konstatoval,  že  na  dnešním  zasedání  jsou  všichni  přítomni. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

- Starosta obce navrhl z důvodu návštěvy jednatelů firmy RKL Opava přesunout bod 9 
za bod 4.

- Zastupitelé souhlasí: 10
- Proti: 1

2 / 26 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a Ing. Václav Skuplík.  
- Zastupitelé souhlasí: 10
- Zdržel se: 1

3 / 26 Kontrola usnesení ze dne 16. 5. 2017.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 11. 7. 2017. Usnesení je 

průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí

4 / 24 RKL – žádost o vyjádření k novostavbě.
- Starosta obce sdělil, že mu byl zaslán projekt pro územní rozhodnutí k výstavbě nové 

haly firmy RKL Opava, s. r. o. a zástupci firmy RKL Opava přišli na dnešní jednání 
seznámit zastupitele s projektem této výstavby.

- Za firmu RKL Opava vystoupil jednatel firmy p. K. S., který úvodem shrnul důvody 
výstavby skladů RKL v naší  obci.  Již  v roce  2006 dostala  firma RKL pobídku ze 
strany Tevy Industries, s. r. o., která žádala o zajištění skladových prostor. Našly se 
pozemky v katastru obce Suché Lazce. Firma RKL požádala o změnu územního plánu. 
Ke změně v územním plánu se vyjadřovalo i zastupitelovo MČ Suché Lazce. 



- V 6. zasedání ZMČ Suché Lazce ze dne 3. 4. 2007 hlasovalo pro 5 zastupitelů, 2 byli  
proti  a 2 se zdrželi.  Změna územního plánu byla zastupitelstvem schválena.  Firma 
RKL Opava se zavázala, že kamiony nebudou jezdit přes obec; dále byla rozšířena 
komunikace  k bývalému  JZD  a u  křižovatky  ulice  Přerovecká  –  Ostravská  byl 
postaven semafor.  

- Bc. Jiří Lerche poděkoval zástupcům firmy RKL za návštěvu; sdělil, že rozšiřování 
haly si místní občané nepřejí. Dále požadoval vysvětlení, proč je naplánován vjezd ze 
strany, kde žádná komunikace není.

- P. K. S. odvětil, že je velice důležité vidět věci v dlouhodobějším výhledu; neoficiálně 
by měla být schválena jižní varianta obchvatu a na tu by se pak přímo napojil výjezd 
z nových prostor.

- P. K. S. dále informoval zastupitelstvo o počtu aut vjíždějících do a vyjíždějících z 
areálu a chtěl předložit také hlukovou studii, kterou však bohužel nedohledal.

- Bc. Jiří Lerche oponoval, že nejde až tolik o hlučnost, ale o navýšení objemu dopravy. 
- P. K. S. se ohradil,  že se firmě RKL nedostalo poděkování za nemalé investice do 

infrastruktury v obci. 
- P. David Závěšický zdůraznil, jak velkým zásahem do krajiny taková výstavba je. Na 

deseti  hektarech  zemědělské  půdy,  která  měla  nejvyšší  třídu ochrany,  se  postavily 
skladovací prostory. Nevzhledné budovy skladu jsou tím prvním, co je vidět při vjezdu 
do  Suchých  Lazců.  Připomněl,  že  obec  Suché  Lazce  bojuje  proti  Jižní  variantě 
obchvatu. Obec respektuje již zbudovanou výstavbu, ale je proti tomu, aby se dále 
rozšiřovala. 

- P.  K.  S.  souhlasil  s tím,  že  vzhled překladiště  RKL není  příliš  hezký.  Firma RKL 
pozemek již vlastní a chce, aby se z podnikatelského hlediska nadále rozšiřovala. 

- P. David Závěšický se dotázal na nesplněné závazky firmy RKL. Byla přislíbena místa 
pro obyvatele  Suchých Lazců,  měla být  vysázena  zeleň,  která  by oddělila  opticky 
firmu od obce.  

- P. K. S. odpověděl, že stále hledají řidiče kamionové dopravy a skladníky. Ohledně 
stromů byly ústní přísliby, ale proč to nedopadlo, neví.

- Paní K., která od haly bydlí nedaleko, namítla, že večer se ozývá z hal velký hluk a 
celou noc se tam svítí.

- P. K. S. namítl, že v noci jsou v hale pouze dva pracovníci, kteří dělají přípravu na 
další den.

- Starosta obce sdělil, že nevole k vybudování další části skladů je velká, bohužel tato 
výstavba již byla schválena bývalým zastupitelstvem a s tímto faktem se těžko bojuje. 

- Starosta  obce  vyzval  k hlasování  o  nesouhlasu  s projektovou  dokumentací 
a výstavbou nové haly RKL Opava, s.r.o..

- Zastupitelé souhlasí: 11

5 / 26 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 11. 7. 2017 – 28. 8. 2017

- Starosta  obce  poděkoval  všem,  kteří  se  podílejí  na  kulturním  životě  v Suchých 
Lazcích. Poděkoval také všem, kteří se podílejí na rekonstrukci dětského hřiště u ZŠ a 
MŠ Suché Lazce.

- Starosta  obce  informoval  o  chodníku  na  Přerovec.  Projektová  dokumentace  je  již 
hotová. Proběhlo jednání s MMO. Starosta sdělil, že 14. 9. 2017 od 17:00 proběhne 
veřejné projednávání ohledně chodníku na Přerovec, které se uskuteční v Kulturním 
zařízení obce. 

- Starosta  obce  oznámil,  že  jednal  s primátorem  MMO  o  financování  chodníku  na 
Přerovec. Pan primátor přislíbil spoluúčast na financování projektu. 



- PhDr.  Richard  Dener  se  dotázal,  zda  bude  realizace  chodníku  na  Přerovec  ještě 
v tomto roce. Starosta obce sdělil, že nikoliv, o dotaci na tento chodník se bude žádat 
až 6. ledna 2018.

- Starosta obce jednal s ŘSD konkrétně s p. K. ohledně opravy cesty až na Přerovec, P. 
K. sdělil, že oprava ulice Přerovecká v Suchých Lazcích je v seznamu oprav. Jestli to 
nakonec bude znamenat, že se příští rok opraví povrch vozovky od Hostince U Baly až 
po Přerovec, ale neví. Starosta bude dále jednat. 

- Starosta  obce sdělil,  že  jakmile  se  bude dělat  nový asfalt,  bylo by vhodné opravit 
obrubníky podél cest. Starosta obce oznámil, že se zúčastnil předávání stavby Nádrže 
Sedlinka 28.8.2017. Stavba bude mít tři etapy. Obcemi Suché Lazce i Nové Sedlice 
bude projíždět denně mnoho nákladních automobilů. 

- Starosta  obce  informoval,  že  je  stále  možno přihlásit  se  do  programu o  kotlíkové 
dotace, který započne 5.9.2017.

- Starosta obce sdělil informaci, že MMO dostalo dotaci na nádoby na bioodpad, budou 
přednostně přidělovány rodinným domům. Bude se o ně muset žádat. Starosta obce se 
domnívá, že v momentě, kdy se sníží intenzita komunálního odpadu, lidé budou mít 
přeplněné popelnice a bude více odpadu končit v kotlech.

- Starosta  obce  sdělil,  že  ještě  není  dořešeno  přesně,  jak  bude  vše  fungovat. 
Pravděpodobně jeden týden vyvezou bio odpad a druhý komunální. 

- Zastupitelé berou na vědomí

6 / 26 Sucholazecké posvícení
- Starosta  obce oznámil,  že  oběd pro významné osobnosti  obce se konat  z časových 

důvodů nebude. 
- Starosta  obce  dále  sdělil,  že  budou dva  koncerty,  jeden  v pátek  a  druhý v sobotu. 

Kolotoče budou dotované a nejdražší bude stát 25 Kč.
- Zastupitelé berou na vědomí

7 / 26 Majetkové záležitosti
- Starosta  obce  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  souhlasu  s  vyjádřením k stavbě NN 

firmou Onexon, které vede částečně přes katastrální území Suchých Lazců
- Zastupitelé souhlasí: 11

8 / 26 Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
- Starosta obce opět poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se na rekonstrukci podílejí. 

Rekonstrukce bude probíhat do konce října 2017. Panem K. K. byla doporučena firma 
pana R. L., která dělá úpravu chodníků. Firma byla také oslovena při úpravě chodníků 
před školou. 

- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda je dořešen problém s vlhkostí zdiva. 
- Starosta obce sdělil, že budova je asanována a byl vyzván akreditovaný inženýr, který 

udělala statický posudek. 
- Starosta ještě jednou poděkoval všem zastupitelům, že uvolnili finanční prostředky na 

rekonstrukci  předprostoru  před  ZŠ  a  MŠ  a  sdělil,  že  byla  vybrána  firma  na 
rekonstrukci  chodníku  před  školou.  Nejnižší  cenu  nabídla  firma  ROMAN  LACI 
výkopové a dokončovací práce. Celková částka činí 310 000 Kč. Jedná se o kompletní 
rekonstrukci chodníku v délce 110 m a celkové výměře 220 m2.

- Starosta obce vyzval zastupitele k odsouhlasení rekonstrukce chodníku před ZŠ a MŠ 
Suché Lazce firmou ROMAN LACI výkopové a dokončovací práce. 

- Zastupitelé souhlasí: 11



9 / 26 Schválení projektové dokumentace
- Starosta  obce  vyzval  k  hlasování  o  zadání  projektové  dokumentace  na  parkoviště 

naproti restaurace Heja a na chodníky při ulici Přerovecká.
- Zastupitelé souhlasí: 11

10 / 26 Různé
- Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková poděkovala všem, kteří se podíleli na opravách 

hřiště.
- Bc. Jiří Lerche se dotázal, zda budou pozváni kvůli majetkovým záležitostem manželé 

P.
- Starosta obce odpověděl, že budou pozváni na další jednání zastupitelstva.

10 / 26 Závěr

Vladimíra Lencová Ing. Václav Skuplík



U S N E S E N Í

z 26. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE

dne 29.8.2017

1/26 ZMČ 17 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
- program 26. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/26 ZMČ 17 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
- pí Vladimíra Lencová a Ing. Václav Skuplík
- Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/26 ZMČ 17 Kontrola usnesení ze dne 11.7. 2017
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze dne 11. 7. 2017

4/26  ZMČ 17 RKL Opava, s. r. o.  – žádost o vyjádření k novostavbě
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
nesouhlasí
- s projektovou dokumentací k územnímu rozhodnutí stavby 
CENTRUM OUTSOURCINGOVÝCH SLUŽEB SUCHÉ LAZCE – 
Novostavba skladovací haly - 3. etapa.

Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
nesouhlasí
s výstavbou CENTRA OUTSOURCINGOVÝCH SLUŽEB SUCHÉ 
LAZCE – Novostavba skladovací haly – 3. etapa. 

Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
požaduje
aby ke stavbě CENTRA OUTSOURCINGOVÝCH SLUŽEB SUCHÉ 
LAZCE – Novostavba skladovací haly – 3. etapa., byla zhotovena EIA, 
hluková studie a dopravní studie. 

5/26     ZMČ 17    Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 12. 7.
                                   2017 - 28. 8. 2017

Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
- informace o chodníku na Přerovec
- informace o kotlíkových dotacích
- informace o nádobách na bioodpad



6/26 ZMČ 17 Sucholazecké posvícení
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
- zrušení obědu pro významné osobnosti
- informace o programu Sucholazeckého posvícení

7/26 ZMČ 17 Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- se stavbou NN firmou Onexon.

8/26 ZMČ 17 Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje 
- s rekonstrukcí chodníku na ulici Ke Strážnici firmou ROMAN LACI
výkopové a dokončovací práce v celkové ceně 310 000 Kč. 

9/26     ZMČ 17         Schválení projektové dokumentace
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- se zadáním projektové dokumentace na parkoviště naproti restaurace
Heja a na chodníky při ulici Přerovecká

10/26     ZMČ 17    Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování Mgr. et Mgr. Martiny Škrobánkové
- pozvání manželů P. na další jednání zastupitelsva

Pavel Nelešovský                                                                                    Mgr. Petr Orieščík


