
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, toto vydání listů se 

Vám dostává do  rukou v  době, kdy nám za-
čal podzim se vším všudy. Pryč jsou letní dny 
a s nimi spojené radovánky. Dětem s koncem 
prázdnin nastaly školní povinnosti. Podzim-
ní dny nám občanům přinesou i  předčasné 
volby do  poslanecké sněmovny v  termínu, 
na nějž nejsme zvyklí, ale věřím, že účast bude 
odpovídající důležitosti těchto voleb. Nemám 
ambice radit, koho volit, jen jsem přesvědčen 
o tom, že důležité je k volbám přijít a vhodit 
svůj hlas tomu, koho jsem si vybral. Jít volit pa-
tří k základním povinnostem občana, kterému 
není lhostejný stav vlastní země.

S  tímto ročním obdobím přijdou v  naší 
městské části i  další komplikace vzhledem 
k  budování kanalizace. Některé ulice už mají 
nový kabát a musím konstatovat, že i přes dílčí 
problémy je tento kabát velmi slušivý. Na za-
stupitelstvu 5. 9. 2013 konstatovali zástupci 
zhotovitelů mírný předstih oproti harmono-
gramu výstavby. Doufejme, že nám počasí 
nepřinese velké komplikace a  termín bude 
dodržen. Při setkávání s  občany jsem někdy 
velmi překvapen jaké fámy a  dezinformace 
kolují po naší městské části o budování kana-
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lizace. Nevím, kdo tyto „zaručené zprávy“ šíří, 
ale rozhodně nejsou pravdivé. Pokud máte 
nějaký dotaz či připomínku obraťte se, prosím, 
přímo na mne nebo pana místostarostu. Rádi 
Vám vše vysvětlíme či poradíme.

Jedním z  důležitých bodů, které projedná-
valo naše poslední zastupitelstvo, byla situace 
kolem linky č. 63. Já i  ostatní kolegové jsme 
požadovali, aby se linka vrátila do původní tra-
sy. Během prázdnin jsem měl několik jednání, 
jak se zástupci města Brna, tak s  dopravním 
podnikem, jehož výsledkem je, že od 1. 9. 2013 
pět spojů v ranní špičce zajíždí ke starému Te-
scu. Je to malý krok a úspěch, ale nadále bude-
me vystupovat aktivně tak, aby linka č. 63 byla 
opět obnovena v  původní trase. Na  tomto 
místě je nutné konstatovat, že město Brno na-
bídlo naší městské části možnost zafinancovat 
linku č. 63 z našeho rozpočtu. Jelikož se jedna-
lo o  částku zhruba 4,5 mil. korun (kterou mj. 
vzhledem k její výši a  nesystémovosti takové-
ho řešení není možné z  rozpočtu MČ hradit), 
naše zastupitelstvo tento návrh jednomyslně 
odmítlo a požaduje navrácení linky č. 63 v pů-
vodní trase a hrazené z úrovně města Brna. 

Příjemné podzimní dny Vám přeje 
starosta Aleš Jakubec

Využívání kontejnerů v ulicích dotče-
ných kanalizací 
Žádáme občany, aby do  kontejnerů, kte-
ré jsou přistaveny v  naší městské části jako 
náhrada za  popelnice po  dobu konstrukce 
komunikací, ukládali pouze  komunální od-
pad, který patří do popelnic. Tyto kontejnery 
neslouží k ukládání odpadu stavebního, od-
padu ze zahrad, ani jiného odpadu, který je 
odebírán ve  sběrných dvorech, nebo který 
lze uložit do kontejnerů na tříděný odpad.

Soubor Ferdinanda Volka a krojová chasa Vás srdečně zvou
na PŘEDHODOVOU ZÁBAVU 

V PÁTEK 11. ŘÍJNA 2013 ve 20:00 h v sále Sokolovny Tuřany
K tanci a poslechu hraje skupina KANCI PANÍ NADLESNÍ

Soubor Ferdinanda Volka při TJ Sokol Brno-Tuřany 
a krojovaná chasa Vás zvou na

TUŘANSKÝ HODE
Sobota 19. 10. 2013  20:00 h  hodová zábava
Neděle 20. 10. 2013 14:00 h  požehnání v kostele
   14:30 h  průvod krojovaných po obci, poté zábava v Sokolovně
Pondělí 21. 10. 2013 19:00 h  babské hody
      Hraje Večerka p. Hamrly
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Z jednání RMČ a ZMČ BRno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ 
Brno-Tuřany:  31. 10. 2013 v 18 hodin 
na radnici

Rada na 79. schůzi dne 12. 6. 2013:
- doporučila souhlasit s celoročním hospoda-
řením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tu-
řany za rok 2012 bez výhrad a schválit závě-
rečný účet MČ Brno-Tuřany za rok 2012, 
- souhlasila s  otevřením logopedické třídy 
v  MŠ U  Lípy Svobody od  začátku školního 
roku 2013/2014, 
- udělila výjimku z obecně závazné vyhl. sta-
tutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a  ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a  kul-
turních podniků, k  zajištění veřejného po-
řádku, v  platném znění, při pořádání „ Letní 
noci“ na  hřišti při ulici Javorová - spočívající 
v prodloužení „Letní noci“  do 2.00 hod. dne 
13.7.2013,
- schválila nabídku Ing.  Hany Tupé na  vý-
kon technického dozoru investora v  ceně 
22 000 Kč  na stavbě „MŠ Zapletalova, oprava 
kanalizačního systému“,
- schválila nabídku Martina Halvy na technic-
kou pomoc spočívající ve vypracování polož-
kového rozpočtu na  přípojky inženýrských 
sítí pro budoucí halu na ulici Měšťanské v cel-
kové ceně do 3 500 Kč,
- schválila nabídku Ing.Vítězslavy Machov-
cové, Fanderlíkova 15, Brno v ceně 10 769 Kč 
na  zpracování projektové dokumentace 
k  územnímu souhlasu na  přípojky inženýr-
ských sítí pro budoucí novostavbu tělocvičny 
na ulici Měšťanské,
- schválila umístění dopravního zrcadla 
na  ulici Hanáckou v  místě vyústění účelové 
komunikace od  Ekodvora dle nabídky firmy 
Gefab CS spol. s r.o., v ceně 7 441,50 Kč, 

Rada na 80. mimořádné schůzi 
dne 17. 6. 2013:  
- vzala na vědomí Protokol o výsledku veřej-
nosprávní kontroly provedené v  MŠ U  Lípy 
Svobody 3 za období 1.12.2012 až 31.5.2013 
a pověřila Odbor ekonomický k přípravě pod-
kladů k dalším opatřením,
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na re-
alizaci veřejných částí přípojek kanalizace 
a  vody dle projektové dokumentace Ing. Ví-
tězslavy Machovcové. Pro výběrové řízení 
ukládá použít standardní vyzývací podmínky 
a ukládá úřadu oslovit firmy: 
1. MTc-stav, s.r.o., IDDS: 8bzn3uv, IČ 25538543, 
Slunečná 480/4, 634 00  Brno
2. ČESKÉ STAVBY s.r.o., IDDS: f2gxik7, IČ 
25311662, Běhounská 2/24, 602 00  Brno
3. PSK Brno s.r.o., IDDS: kscvnfy, IČ 60724463, 
Kabátníkova 105/2, 661 10  Brno
- souhlasila se smlouvou o dílo se společností 
CTP Invest, spol. s.r.o., Central Trade Park D1 
1571, Humpolec na uvedení povrchu pozem-
ku do původního stavu včetně upnutí do ob-
rubníků v trase výkopů v rámci projektu CT-
Park Modřice II - SO 07 vodovod - 2. etapa. 

Rada na 81. schůzi dne 26. 6. 2013:  
- nesouhlasila se změnou vymezení aktiv-
ní zóny vodního toku Svratka a  Svitava, k.ú. 
Modřice, Holásky a Chrlice z důvodu zmenše-
ní rozlivové plochy a možného ohrožení ne-
movitostí v k.ú. Holásky povodňovou vlnou, 
- doporučila změnit trasu nově navrhované 
komunikace ve stávajícím areálu AGRO Tuřa-
ny tak, aby trasa nevedla přes stávající objek-
ty dle platného ÚPmB a  ukládá úřadu infor-
movat o přijatém usnesení zadavatele studie,
- souhlasila s  rozšířením vjezdu na pozemek 
p.č. 624/1, k.ú. Holásky při ulici V Aleji a sou-
hlasí s úbytkem jednoho veřejného parkova-
cího místa na komunikaci ulice V Aleji,
- uložila úřadu požádat BKOM a.s., Brno 
o  zpevnění veřejného prostranství před 
domy Tuřanská 8 a 10,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou a  zvláštním 
užíváním ulic Revoluční a Špirkovy v rozsahu 
dle žádosti firmy GEFAB spol. s r.o., Brno pro 
stavbu „Dostavba kanalizace Tuřany“ a „Re-
konstrukce komunikací Tuřany II“ s  podmín-
kou úpravy dopravního značení Měšťanské 
tak, že ve směru do centra se vypustí značka 
B28 a povolí se parkování vpravo při zajištění 
průjezdnosti autobusů MHD. Termíny:
Revoluční + Špirkova 1.8.2013 – 31. 12. 2013
Revoluční 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014,
souhlasila s objízdnou trasou pro vozidla nad 
3,5t  v rozsahu dle předložené projektové do-
kumentace,
- souhlasila s  obsahem dokumentace pro 
územní rozhodnutí a  pro stavební povolení 
stavby nazvané: „U Lípy Svobody, oprava ko-
munikace“,
- neměla připomínky k projektové dokumen-
taci pro stavební povolení na akci nazvanou: 
„Technická infrastruktura Holásky“,
- schválila nabídku Ing.  Karla Sojky, Brno 
na zpracování kontrolního rozpočtu, vč. výka-
zu výměr, na  opravu budovy SDH Jahodová 
za cenu 8 500 Kč,
- souhlasila s obsahem realizační dokumenta-
ce stavby: „ Rekonstrukce komunikací Tuřany 
II, Přeložka místního rozhlasu, ul. Tuřanská, 
Revoluční, Špirkova“,
- schválila nabídku Ing.  arch. Borise Medka, 
Húskova 39a, Brno na výkon autorského do-
zoru investiční akce „MŠ Holásecká, dokonče-
ní rekonstrukce hřiště“ na vyžádání investora 
za cenu 250 Kč/hod., max. 10 000 Kč, 
- souhlasila s  provedením prostupu do  stře-
chy ZŠ Měšťanská 21 pro umístění klimati-
zační jednotky. Požaduje, aby provedení pro-
stupu bylo zajištěno prostřednictvím firmy 
Waler spol. s  r.o., Selská 61, Brno, která drží 
záruku za provedení střechy až do roku 2014.
- schválila text darovací smlouvy na  pokrytí 
škod po  povodních obci Zálezlice v  celkové 
výši 100.000 Kč,
- schválila text darovací smlouvy na částečné 
pokrytí škod způsobené požárem manželům 
Ch. v celkové výši 50.000 Kč,
- schválila firmu GEO-ING Jihlava spol. s  r.o., 
Znojemská 78, Jihlava jako zhotovitele do-

končení úpravy zahrady v MŠ Holásecká, včet-
ně dopravního hřiště, za cenu 2 059 830 Kč,
- schválila firmu Cooptel, stavební a.s., Černo-
vické nábřeží 7a, Brno jako zhotovitele prove-
dení zateplení podkroví a rekonstrukci plotu 
MŠ V Aleji za cenu 262 383,90 Kč,
- schválila firmu ZEMAKO, s.r.o., Moravany 
jako zhotovitele vyspravení polních cest 
v  prodloužení ulic Ledárenské a  Myslivecké 
za cenu  687 174 Kč,
- uložila ÚMČ udělat průzkum trhu ohledně 
zjištění cen obvyklých v  místě plnění na  vý-
kon technického dozoru investora při stav-
bách realizovaných MČ Brno-Tuřany,
- schválila výkon TDI Ing.  Hanou Tupou, Ku-
řim za cenu 24 000 Kč na stavbě „MŠ Holásec-
ká - dokončení rekonstrukce hřiště a  plotu“, 
za cenu 18 000 Kč na stavbě „MŠ V Aleji - za-
teplení podkroví a rekonstrukce plotu“,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení 
na projektovou dokumentaci k půdní vestav-
bě a  výměně stropu v  MŠ U  Lípy Svobody. 
Pro výběrové řízení ukládá použít standard-
ní vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit 
firmy: 
1. PLYKO s.r.o., Grohova 63, 602  00 Brno, IČ 
44016344
2. SVAPO s.r.o., Rumiště 8, 602  00 Brno, IČ 
60750006
3. A PLUS a.s., Netroufalky 7, 625 00 Brno, IČ 
26236419.

Rada na 82. schůzi dne 1. 7. 2013:  
- schválila zhotovitele díla „Novostavba tělo-
cvičny, ul. Měšťanská - přípojky inženýrských 
sítí“ - firmu MTc-stav, s.r.o., Slunečná 480/4, 
Brno za cenu 304 334 Kč dle projektové doku-
mentace Ing. Vítězslavy Machovcové,
- schválila firmu PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 
č.p. 2, Brno na provedení opravy kanalizační-
ho systému budovy MŠ Zapletalova za cenu 
1 156 829 Kč podle projektové dokumentace 
zpracované Ing. Vítězslavou Machovcovou,
- schválila výkon TDI na stavbě „MŠ Zapletalo-
va – oprava kanalizačního systému“ Ing. Ha-
nou Tupou, Kuřim za cenu 22 000 Kč.

Rada na 83. schůzi dne 10. 7. 2013:  
- souhlasila s  Dohodou o  centralizovaném 
zadání veřejné zakázky na  dodávku elek-
trické energie a  zemního plynu na  období 
od 1.7.2014 do 31.12.2015,
- schválila firmu VARSTA, s.r.o., Barvy 8, Brno 
jako zhotovitele oddělení vnitřní kanalizace 
na  zdravotním středisku na  ulici Holásecké 
za cenu 197 931 Kč,
- udělila výjimku z obecně závazné vyhl. sta-
tutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a  ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a  kultur-
ních podniků, k  zajištění veřejného pořád-
ku, v  platném znění, při pořádání Letní noci 
v  areálu  Tělocvičné jednoty Brno-Tuřany, 
Hanácká 38, Brno spočívající v  prodloužení 
podniku do 2.00 hod dne 3.8.2013,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou a  zvláštním 
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Z jednání RMČ a ZMČ BRno-Tuřany
užíváním spojovacího chodníku mezi ulicí 
Revoluční a  Malínskou v  rozsahu dle žádos-
ti firmy GEFAB spol. s  r.o., Brno pro stavbu 
„Dostavba kanalizace Tuřany“ v  termínu 
15.7.2013 – 30.9.2013,
- souhlasila s  provizorním dopravním napo-
jením polní cesty na  komunikaci ulice Ha-
nácké po  dobu provádění rozšíření nájezdu 
na Hanáckou za následujících podmínek:
• Provizorní propojení bude provedeno polo-
žením geotextilie a silničních panelů
• Doba propojení bude pouze po  minimální 
dobu úpravy nájezdu
• Konkrétní podmínky provedení provizorní-
ho propojení budou projednány a odsouhla-
seny nájemcem pozemku 
• Po dokončení úpravy nájezdu a odstranění 
panelů a  geotextilie bude dotčená část po-
zemku urovnána a  oseta v  souladu s  poža-
davky současného nájemce.

Rada na 84. schůzi dne 19. 7. 2013:  
- souhlasila se zpracováním realizační do-
kumentace stavebních úprav a  odvodnění 
na ulici Malínské v části podél průmyslových 
areálů a ukládá úřadu provést průzkum trhu 
oslovením firem:
PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno
SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s  r.o., Šumavská 31, 
Brno
VIAPONT s.r.o., Vodní 13, Brno

Rada na 85. schůzi dne 24. 7. 2013:  
- schválila uzavření smlouvy o  sdružených 
službách dodávky elektřiny se společností 
E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice,   
- schválila uzavření kupní smlouvy na  dva 
kusy prosklených vitrín do Kulturního centra 
MČ Brno-Tuřany,   
- schválila nabídku firmy PK Ossendorf s.r.o.,  
Tomešova 1, Brno na  zpracování realizační 
dokumentace stavby na  komunikaci ulice 
Malínské v  části podél průmyslových areálů 

Od 15. července 2013 platí nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která 
umožňuje kácet bez povolení dřeviny rostoucí v zahradách. Zahradou je pozemek u by-
tového nebo rodinného domu v  zastavěném území obce, který je stavebně oplocený 
a nepřístupný veřejnosti. 

v ceně 104 000 Kč,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou a  zvláštním 
užíváním ulice Malínské v rozsahu dle žádosti 
firmy GEFAB spol. s r.o., Brno pro stavbu „Re-
konstrukce komunikací Tuřany II“ v termínu 1. 
8. 2013 – 30. 10. 2013. 
- souhlasila s  úplnou uzavírkou a  zvláštním 
užíváním železničního přejezdu P7181 na tra-
ti Brno – Přerov v  rozsahu dle žádosti firmy 
GEFAB spol. s r.o., Švédská 5, Brno v termínu 
od 7. 9. 2013 do 9. 9. 2013,
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na Vy-
spravení polní cesty na  ul. Myslivecké - pro-
dloužení. Pro výběrové řízení ukládá použít 
standardní vyzývací podmínky a ukládá úřa-
du oslovit firmy: 
1. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, Morava-
ny
2. H.K.U., spol. s r.o., Poděbradova 113, Brno
3. Jihomoravská stavební a  obchodní spol. 
s r.o., Veslařská 25, Brno 

Rada na 86. schůzi dne 2. 8. 2013:  
- schválila firmu A  PLUS a.s., Netroufalky 7, 
Brno na  provedení „Projektové dokumentace 
MŠ U Lípy Svobody 3 - půdní vestavba, výmě-
na stropu“ za cenu 479 160 Kč,
- schválila firmu ZEMAKO, s.r.o., Moravany 
na  provedení „Vyspravení polní cesty na  ul. 
Myslivecké – prodloužení“ za cenu 104 068 Kč.

Rada na 87. schůzi dne 7. 8. 2013:  
- vzala na  vědomí výsledky hospodaření MČ 
Brno-Tuřany za období 1-6/2013,
- doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočto-
vý výhled MČ Brno-Tuřany na období  2015 – 
2019,
- uložila ÚMČ připravit nové výběrové řízení 
na akci „Ul. Zapletalova, osazení radaru na mě-
ření rychlosti“. Rada požaduje solární napájení 
radaru a  vodorovné dopravní značení (optic-
ká psychologická brzda). Pro výběrové řízení 
ukládá použít standardní vyzývací podmínky 
a ukládá úřadu oslovit opět firmy: 

1. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 
1a, Brno, 
2. DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, Boskovice, 
3. GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, Brno-Tuřa-
ny, 
- udělila výjimku z  obecně závazné vyhl. sta-
tutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a  ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a  kultur-
ních podniků, k  zajištění veřejného pořádku, 
v  platném znění, při pořádání „ Letní noci“ 
na  dostihové dráze ve  Dvorskách spočívají-
cí v  prodloužení „Letní noci“ do  3.00 h dne 
10.8.2013, 17.8.2013,  31.8.2013 a 14.9.2013,
- udělila výjimku z  obecně závazné vyhl. sta-
tutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a  ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a  kultur-
ních podniků, k  zajištění veřejného pořádku, 
v platném znění, při pořádání podniků v rámci 
Tradičních bartolomějských hodů 2013 na hři-
šti při ulici V  Pískách, Brno, spočívající v  pro-
dloužení předhodové zábavy do  2.00 hod. 
dne 24.8.2013 a v prodloužení hodové zábavy 
do 2.00 hod. dne 25.8.2013,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou a  zvláštním 
užíváním komunikace Ulice 1. května v termí-
nu 1.9.2013 – 31.1.2014, ulice Malínské (rovno-
běžné s ulicí Haraštovou) v termínu 31.8.2013 
– 30.11.2013 v  rámci dostavby kanalizace 
v  MČ Brno-Tuřany dle žádosti firmy GEFAB 
spol. s r.o., Brno.

Zastupitelstvo na 20. schůzi 
dne 20. 6. 2013: 
- schválilo navýšení daru na povodně o 85 tis. 
Kč na konečných 100 tis. Kč. Navýšení proběh-
ne z fondu rezerv,
- souhlasilo s  celoročním hospodařením a  fi-
nančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 
2012, a  to bez výhrad a  schvaluje závěrečný 
účet MČ Brno-Tuřany za rok 2012,
- doporučilo prodej pozemku p.č. 1231/2 
v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

ZMěny v povolení kácení sTRoMů

Dne 15. 11. 2013 bude  v naší městské části 
probíhat čištění vozovek základního komu-
nikačního systému od  spadaného listí. Čiš-
tění zabezpečují Brněnské komunikace a.s. 
Na  ul. Rolencova a  Glocova bude z  důvodu 
čištění umístěno přenosné dopravní značení 
a čištění této vozovky  bude probíhat s odta-
hem vozidel.

Na  ostatních dopravně významných vo-
zovkách, kde se přenosné dopravní značení 
neumisťuje, proběhne čištění v  termínu ko-
lem 15. 11. 2013.

Komunikace dotčené stavbou čištěny ne-
budou. 

PODZimní 
čištění  

VOZOVEk

InfoRMace pRo pejskaře
Vzhledem k tomu, že se v naší městské části 

množí případy napadení psem a neustále přetr-
vává  i znečišťování veřejného prostranství psími 
výkaly, opět upozorňujeme na existenci obecně 
závazných vyhlášek statutárního města Brna,  
v jejichž ustanoveních jsou obsaženy povinnosti 
vztahující se k této problematice. 

Dne 31.12.2009 nabyla účinnosti Obecně zá-
vazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích, vydaná pod číslem 
21/2009. I když  povinnosti z ní vyplývající pro 
osoby, které psy venčí, se od předchozí vyhlášky 
příliš nemění, přestupky, týkající se této oblasti, 
jsou poměrně časté.

pokračování na str. 7
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volBy do paRlaMenTu ČeskÉ RepuBlIky

MěsTo poskyTuje půjČky Z fondu RoZvoje Bydlení 

Volby do Parlamentu České republiky se konají ve dnech 25. a 26. října 2013
  v pátek dne 25. října 2013  od 14.00 – 22.00 hodin
  v sobotu 26. října 2013  od   8.00 – 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 333,  volební místnost: ZŠ Měšťanská 21 - jídelna
Dvůr; Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-142 do konce; 
Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Ráječek; Rolencova 
60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá; U lesíčka; U Lípy Svobody; 
Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce, 

Okrsek č.  334,  volební místnost: ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na hrázi; Na návsi; Nenovická; Pěnkinova; Písníky; Popelova 30 a do konce; 
Požární; Prodloužená; Rolencova 1-59; U potoka; V aleji; V dolině; V pískách;  V tišině; Widmannova; 
Zahrádky; Závětrná

Okrsek č. 335,  volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Chrlická; Dvorecká; Hanácká 1-10; Hasičská; Heřmánková;  Moravská; Myslivecká; park Legionářů; 
Pratecká; Růžová; Sokolnická; Střížova; Špirkova; Tuřanské nám.; Východní; Honební; Režná

Okrsek č.  336,  volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Evropská; Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 11 do konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; 
Májový park; Malínská; Měšťanská sudá; Podlipná; Přichystalova; Revoluční; Rolencova 80 
do konce; Šípková; Švédská; Tuřanská 40 do konce sudá; Tuřanská 43 do konce lichá; Uhýrkova; 
ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44; Medkova; Jedounkova

Okrsek č. 337,  volební místnost: MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň v  druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou 
na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje 
prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.  
  
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí  a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor >Půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).   
O půjčku, která bude poskytována na jaře 2014, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. 
do 15.10.2013 a od 1.12.2013 do 15.1.2014. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové 
adrese.  
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o půjčku 
provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. 
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město.  
Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců 
až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po 
úplném splacení půjčky připraví Bytový odbor podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru 
nemovitostí. Půjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden 
účel na stejnou nemovitost před splacením dříve poskytnuté půjčky na tento účel. 
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB 
na Malinovského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.  
 
 
 Mgr. Jiří Lahoda 
 vedoucí Bytového odboru MMB 
 
účel půjčky lhůta 

splatnosti horní hranice půjčky 

 
obnova střechy  5 let   250 tis. Kč/rodinný dům 

 350 tis. Kč/bytový dům 
zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení 5 let   60 tis. Kč/byt. jednotku ve stávajícím bytě 
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let   15 tis. Kč/byt. jednotku 
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let   110 tis. Kč/dům 
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let   400 tis. Kč/dům 
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken 5 let  120 tis. Kč/byt. jednotku a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě 5 let    80 tis. Kč/byt. jednotku nebo obnova bytového jádra 
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let  80 tis. Kč/byt. jednotku 
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě  nebo půdní 8 let   400 tis. Kč/byt. jednotku vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 
vybudování nové přípojky ZTI 5 let   50 tis. Kč/dům 
ekologický ohřev užitkové vody  (sluneční kolektory, čerpadlo, 
rozvody)                                                  5 let  

  100 tis. Kč/BJ v byt. domě 
 200 tis. Kč/rodinný dům 

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let   50 tis. Kč/byt. jednotku 

 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, požádat obecní úřad a  ve  dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a  to pouze 
v  územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 
den před volbami. K dispozici jsou i v den voleb 
v každém volebním okrsku.
Voliči, který nebude moci volit ve  volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá 
obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
O voličský průkaz lze požádat těmito způsoby:
• žádostí v  listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče
• žádostí v  elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem voliče
• žádostí v  elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky
Písemné žádosti o vydání voličského průkazu 
musí být příslušnému obecnímu úřadu 
doručeny nejpozději do 18. října 2013.
• osobně – v  tomto případě není vyžadována 
písemná žádost
Volič s  trvalým pobytem v  MČ Brno-Tuřany 
může požádat ÚMČ Brno-Tuřany (v  úřední 
dny PO, ST; pí. Rosenbergová, tel.545 128 242) 
o vydání voličského průkazu  nejpozději do 23. 
října 2013 do 16.00 hodin. 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu ve  dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním 
okrsku.

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných 
domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.  
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poMoc přI sBěRu víČek od peT lahví

knIhovna jIřího Mahena

Prosíme o pomoc při sběru víček od PET lahví pro 12-ti letého PAVLÍKA z BRNA. Chlapec má 
dětskou mozkovou obrnu se středně těžkým poškozením nohou. Aby mohl částečně chodit, 
musí prodělat 3-týdenní rehabilitaci, která stojí 135.000,- Kč. Jelikož tuto rehabilitaci zdravotní 
pojišťovny nehradí, jsme nuceni si peníze opatřit právě sběrem víček od PET lahví. Tyto víčka 
od nás odkoupí firma a díky Vaší pomoci budeme moci zaplatit tuto rehabilitaci. Jen pro Vaši 
informaci je potřeba nasbírat cca 28 tun těchto víček.

Děkujeme předem za pomoc při sběru víček PET lahví.

Víčka můžete nosit na tato místa: 
MŠ Holásecká, ZŠ Měšťanská, ZŠ Dvorecká, ZŠ Požární, Železářství Tůma

Antonie Drysková

Vážení rodiče,
jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

Se začátkem nového školního roku se v  Knihovně Jiřího Mahe-
na v Brně rozběhne již 11. ročník projektu „Poprvé do školy – Poprvé 
do knihovny“, který je zaměřen především na podporu čtenářství u dětí 
prvních tříd. Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, vý-
tvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce knihovna vytvořit pevnou 
vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co pro ně připravila v le-
tošním roce?

• Registrace zdarma pro všechny prvňáčky v období od 1. září do 31. 
října 2013 

• Výtvarná soutěž „Kouzelná píšťalka“ určená pro čtenáře KJM ve věku 
od  6 do  10 let, jejich rodiče i  školní kolektivy u  příležitosti 90. výročí 
narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Soutěž potrvá od 9. září do 16. 

Junior-Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 , pobočka Sluníčko, tuháčkova 39, Brno- komárov 

zve k zápisu do výtvarných, sportovních, jazykových a dalších kroužků. 

Zápis probíhá během měsíce září a října na www.junior.cz on-line, sekce kroužky, pobočka Sluníčko.

Bližší informace na tel: 775 739 803 paní Budinská.

Mateřská škola Zapletalova 67 děkuje jménem dětí Honebnímu spo-
lečenstvu Tuřany za finanční dar, který bude použit na opravu zahrad-
ního nábytku , p. Horáčkovi za dřevěný domeček na školní zahradu, 
p. Gärtnerovi za výkresy do VV, p. Chudáčkové za návštěvu JSDH Šla-
panice v naší škole.

Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, děkuje za projevenou podporu 
v podobě sponzorských darů, které obdržela, a to Honebnímu spole-
čenstvu Tuřany, firmě PHOTODIENST BRNO, spol. s.r.o., panu Nešporovi 
a panu Staňkovi za finanční sponzorský dar, firmě B.I.M. s.r.o. za cedulky 
na  označení dveří, panu Podanému za  nakoupení hygienických pro-
středků a rodičům Blaženkovým za výtvarný materiál.

Bc. Andrea Bartlová, ředitelka MŠ U Lípy Svobody 3, p.o.

P o d ě k o v á n í P o d ě k o v á n í

října 2013. Její pravidla naleznete na všech provozech KJM.
• Slavnostní pasování prvňáčků na  rytíře knih a  čtenáře knihovny 

na  pobočce KJM ve  vaší městské části, a  to ve  čtvrtek 3. října 2013 
od 14.00 do 18.00 hod. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna 
Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Mi-
chala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude 
probíhat slavnostní pasování. Více na: 

www.kjm.cz 
www.facebook.com/kjmbrno
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dny duŠevního ZdRaví    pořádá    sdRuŽení pRáh 

BaRToloMějskÉ hody v holáskách 2013

Pondělí 7.10.
18h Vernisáž výtvarníka Ivo Sedláčka Salon 
Vaňkovka

 Úterý 8.10. Workshopy - Salon Vaňkovka 
 10-12h „ Jak se pozná, že už jsem se zbláznil“ 
 14-16h „ Jak se pozná, že už jsem se zbláznil“ 
 
 Divadlo  Amadis – Salon Vaňkovka
 19.30h   „Plné kapsy šutrů“     

Středa 9.10.
19.00 Večer pro potěchu duše  - Salon Vaňkovka 
 koncert  JANA MUSILOVÁ  a ROBERT JÍCHA

Ve dnech 7.- 11.10. 2013 pod záštitou primátora města Brna – Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana JMK JUDr. Michala Haška.

Blížící se konec prázdnin je každoročně 
již od  roku 1919, poznamenán přípravami 
na Bartolomějské hody v Holáskách. I letos to 
nebylo jiné. Již měsíc dopředu se 28 mladých 
lidí věnovalo přípravě na  stárkování, starší 
stárci předávali své umění a dovednosti nově 
příchozím zájemcům o stárkování a  tím i  je-
jich touze po prodloužení již třiadevadesáti-
leté tradice hodů. 
V  průběhu celých hodů nám počasí přálo, 
i  když nebylo nejtepleji. Páteční předhodo-
vou zábavu doprovodila rockovější skupi-
na PanTock. Sobotní odpoledne zvali stárci 
po městské části na hodovou zábavu a hodo-
vé veselí vůbec, na zahájení sobotní zábavy si 
stárci připravili působivý nástup za doprovo-
du mládežnické hudby Bivojanka z Jedovnic. 
Skočná, která předcházela sólu hasičů, také 
byla oceněna zvučným potleskem. Po  půl-
noci někteří stárci doprovodili své stárky 
k  domovu a  vrátili se na  hřiště hlídat svoji 
čest „máji“, ta musí vydržet stát po celé hody. 

Čtvrtek  10.10.
12–17   Jarmark výrobků chráněných dílen – 
Galerie Vaňkovka  s doprovodným programem 
16 – 17 Tancování se STAR DANCE 
( JAN A KAMILA TOMÁNKOVI)
19.30   Divadelní spolek Prkno: Brejle

Pátek     11.10.  -      Den plný her a překvapení 
pro děti – Tuřanská 12
13 – 17 Dílničky pro děti, hry pro děti, jízda 
bryčkou
 
LOGR FEST v Café Práh – Salon Vaňkovka
19 – 23 Elpéčka, René Souček, Japka, The dust, 

Lada Šimíčková 
 a Ivo Cicvárek, Tři masa
 
Po  celý týden bude fungovat bezplatná 
anonymní psychiatricko-psychologická po-
radna pro veřejnost. Ve které se budou stří-
dat psychiatři a  psychologové PL Černovice, 
PK Brno- Bohunice, psychiatrického oddělení 
Vojenské nemocnice.

ZBLÁZNIT SE MŮŽE KAŽDÝ...

DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
7.10. — 11.10. 2013

07.10.   Vernisáž IVO SEDLÁČEK
09.10.   Koncert JANA MUSILOVÁ a ROBERT JÍCHA  
10.10.   JARMARK výrobků chráněných dílen   
11.10.   LOGR –FEST

ANONYMNÍ BEZPLATNÁ 
PSYCHIATRICKO-PSYCHOLOGICKÁ 
PORADNA PRO VEŘEJNOST 
po celý týden 13 – 19h  v kanceláři YMCA
v Galerii Vaňkovka
Podrobný program www.prah-brno.cz

Technické služby Brno

Partneři

Sdružení Práh pořádá

DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
7.10. — 11.10. 2013

07.10.   Vernisáž IVO SEDLÁČEK
09.10.   Koncert JANA MUSILOVÁ a ROBERT JÍCHA  
10.10.   JARMARK výrobků chráněných dílen   
11.10.   LOGR –FEST

ANONYMNÍ BEZPLATNÁ 
PSYCHIATRICKO-PSYCHOLOGICKÁ 
PORADNA PRO VEŘEJNOST 
po celý týden 13 – 19h  v kanceláři YMCA
v Galerii Vaňkovka
Podrobný program www.prah-brno.cz

Technické služby Brno

Partneři

Sdružení Práh pořádá

Kdyby ji někdo skácel, nebylo by to levné pro 
hlavního stárka, demižón vína by za  šátek 
musel jistě dát. 
Neděli započala polní mše svatá, na  kterou 
přivezl pana faráře Luboše Pavlů zrekonstru-
ovaný Pakard, řízený synem majitele p. Kun-
derou, tento vůz se podílel velkou měrou 
na  historii obce. Sloužil již v  šedesátých le-
tech dopravě pana faráře na obřady posled-
ního rozloučení se zesnulými farníky. Musíme 
na  tomto místě poděkovat Bivojance, kte-
rá velmi ráda hraje při polní mši, vždyť byla 
dlouholetým doprovodem při konání Hasič-
ské pouti sv. Floriána ve Křtinách. Po zaslou-
ženém obědě všech hodovníků, směřovala 
příprava k největší slavnostní události, tou je 
průvod obcí. Krojovaní stárci, sklepníci, děti 
a zapálení dospělí se sešli před restaurací Pod 
Lípami, ukázka tance a zpěvu předcházela se-
řazení se v průvod všech krojovaných.
Průvod prošel letitou trasou a  v  průběhu se 
konali tradiční taneční a  pěvecké zastávky 

na  ul. Na  Návsi a  Rolencové. Po  příchodu 
na hřiště stárci opět předvedli Besedu a Skoč-
nou. Následovalo nezbytné focení všech 
krojovaných, kteří byli ochotni věnovat čas 
a prostředky pro zachování tradice. S posled-
ními tóny hudby začal vytrvalý déšť, který na-
značil konec léta. 
Závěrem děkujeme všem, bez kterých by 
Bartolomějských hodů 2013 nebylo – stárci 
musí být na prvním místě, následují členové 
SDH Brno-Holásky a zvláštní poděkování pa-
tří hlavním sponzorům: VATEX EU s.r.o. pana 
Patrika Vašíčka, GRO-JAM s.r.o., Eva Tesařová, 
spol. Heineken - Patrik Jurák; pan Petr Waid-
hoffer – podlahář, Ing. Pavel Bárta - restaura-
ce COLATRANSPORT, SOUDAL - Michal Drásal; 
Lenka Přichystalová z Podolí - pečení dortů
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky si 
bere již dlouhá léta za své tuto tradici udržet 
i pro roky příští.

Jaroslav Kratochvil a Michal Krátký 
za SDH Brno-Holásky 



Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXII  číslo 4 | říjen 2013 7 

Ve věku 91 let zemřel letos v květnu filmový 
a  divadelní herec Oldřich Velen, známý napří-
klad rolemi králova rádce v  televizním seriálu 
Arabela nebo jednoho z kumpánů v seriálu Slo-
vácko sa nesúdí.

Oldřich Velen, vlastním jménem Volek, se 
narodil 15. září 1921 v  Tuřanech. Od  dětství 
hrál ochotnické divadlo, souběžně pak studo-
val gymnázium a konzervatoř v Brně. Za druhé 
světové války se zapojil do odboje (člen organi-
zace Obrana národa) a v roce 1941 byl vězněn 
gestapem.

Po absolvování brněnské konzervatoře půso-
bil v  českobudějovickém, pardubickém a  olo-
mouckém divadle. V 50. letech se začal aktivně 
a velmi rád věnovat filmování, což jej nakonec 
přivedlo do Prahy a v roce 1962 se stal stálým 
členem hereckého souboru Filmového studia 
Barrandov, kde působil až od odchodu do pen-
ze. Několik let hrál také v Divadle Na zábradlí. 
Natrvalo se oddal především filmu, jak sám 
později řekl, divadlo ho časem přestalo bavit, 
zatímco okouzlení filmem mu zůstalo až do vy-
sokého věku.

Za  svůj život ztvárnil bezmála 300 různých 
filmových rolí. Poprvé si zahrál v  historickém 
Temnu v  roce 1950. Pak už přišla dlouhá řada 
převážně vedlejších rolí v detektivkách, drama-
tech i  pohádkách. Z  těch známějších lze jme-
novat Atentát Jiřího Sequense nebo tituly Kdo 
chce zabít Jessii, Vrah skrývá tvář, Všichni dobří 
rodáci, Zabil jsem Einsteina pánové, Na kome-
tě, Svatby pana Voka, Na kolejích čeká vrah, Noc 

Oldřich Velen s manželkou (2002)

Arabela: Oldřich Velen zcela vlevo

na Karlštejně, Marečku, podejte mi pero nebo 
Jáchyme, hoď ho do stroje!

Často se objevoval také v  televizních seriá-
lech, například Slovácko sa nesúdí, Cirkus Hum-

vZpoMínka na oldřIcha velena

berto, Druhý dech, Rodáci, Zlá krev, Sanitka, 
Dobrodružství kriminalistiky, Panoptikum měs-
ta pražského a Arabela. 

zdroj internet

InfoRMace pRo pejskaře

Osoba, která psa doprovází na veřejném pro-
stranství, je povinna mít psa na vodítku a bez 
vodítka je povinna ho opatřit náhubkem. V tom 
případě musí mít tato osoba psa  pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem, tzn. že musí být 
schopna psa ovládat i bez vodítka. Plnění povin-
ností vyplývajících z ustanovení výše uvedené 
vyhlášky by mělo omezit nárůst počtu případů 
napadení jiného psa či osob volně pobíhajícími 
psy. Za porušení vyhláškou stanovených povin-
ností se považuje i to, když v parku volně vypuš-
těný, i když náhubkem opatřený pes, ohrožuje 
kolemjdoucí anebo vběhne před projíždějící 
auto, čímž může způsobit dopravní nehodu.

Volný pohyb, kde se psi mohou pohybovat 

bez vodítka i náhubku, je možný pouze v prosto-
rech  určených pro volný  pohyb psů (výběhy pro 
psy). I zde je volné pobíhání psů možné pouze 
pod neustálým dohledem a přímým vlivem oso-
by doprovázející psa. V naší městské části máme 
dva výběhy pro psy, a to pod areálem sběrného 
střediska na ul. Sladovnická a vedle sběrného 
střediska při ul. Malinská – tento výběh je bohu-
žel  v současné době poznamenán stavbou, po 
dokončení stavebních prací bude opět sloužit 
pejskařům.

Další povinnosti vyplývají pro osoby doprová-
zející psy na veřejném prostranství  z ustanovení 
Obecně závazné vyhlášky č. 10/2010 k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných pro-
stranství, která nabyla účinnosti dne 15.7.2010. 

Podle této vyhlášky je každý povinen chovat se 
tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřej-
ných prostranství. Osoba, která znečistí veřejné 
prostranství, je povinna znečištění neprodleně 
odstranit. Toto se vztahuje i na povinnost osoby, 
doprovázející psa, neprodleně odstranit z veřej-
ného prostranství psí výkaly.

Přestupky spáchané porušením těchto vyhlá-
šek může policista či strážník řešit v blokovém 
řízení uložením až tisícikorunové pokuty. V pří-
padě, že přestupek nebude projednán na místě, 
může příslušný správní orgán rozhodnout o ulo-
žení až třicetitisícové sankce.

Úplné znění vyhlášek je možno najít na: http://
www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/
vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/

dokončení ze str. 3
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oTevřenÝ dopIs MgR. Ing. kaTeřIně leopoldovÉ

Již více než 5 roků bojuje naše Občanské 
sdružení za zachování kvality našeho obytné-
ho prostředí s byrokracií a arogancí úředníků 
MMB, kteří upřednostňují zisky developera.

I  přes naši veškerou snahu však Odbor 
územního plánování a  rozvoje (OÚPR) v  pro-
sinci roku 2009 navýšil index podlažní plochy 
(IPP) na lokalitě Vinohrad z hodnoty 0,5 na dle 
citace OÚPR „kompromisní hodnotu 0,7", 
čímž lokalitě předepsal místo nízkopodlažní-
ho typu zástavby typ městský sídlištní. Vloni 
OÚPR na  základě podnětu Rady MČ Tuřany 
zadal vypracování Regulačního plánu pro lo-
kalitu Vinohrad s  respektováním aktuálního 
územního plánu, tzn. s IPP=0,7. 

Před prázdninami nás OÚPR opět šokoval. 
V  Aktualizaci změn 2013 Územního plánu 
města Brna OÚPR opět navrhuje zvýšení IPP 
v  lokalitách "Vinohrad" i  "U  Potoka"na hod-
notu 0,9. Navrhovaná hodnota IPP je pro 
uvedené lokality naprosto nepřiměřená a pro 
většinu obyvatel Holásek nepřijatelná. Toto 
navýšení IPP na 0,9 v obou lokalitách odmítá-
me a trváme na stanovení IPP úměrného ven-
kovskému charakteru zástavby. 

18. července jsme v tomto smyslu OÚPR za-
slali k Aktualizaci změn ÚP připomínky. Kromě 
zdůvodnění v  dopise uvádíme i  chronologii 
celé záležitosti od Petice z ledna 2009, přes zá-
porná stanoviska Městské části Brno–Tuřany 
k navýšení IPP, negativní vyjádření k navýšení 
IPP od  Odboru životního prostředí a  Odboru 
územního plánování  a stavebního řádu Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje až k  od-
borným posudkům ateliéru LOW a doc. Muží-
ka, které jednoznačně podporují nižší IPP.

vedoucí Odboru územního plánování a rozvo-
je, Kounicova 67, 601 67 Brno 
…………………………………………………                                                                                    
Vážená paní vedoucí!
Dovoluji si poslat Vám pro informaci - ale i pro 
zamyšlení - snímky z  letošních hodů v Holás-
kách, které trvaly tři dny. Je potěšující, že se 
každým rokem vždy nová mládež stává stárky, 
obléká se do  krojů, nacvičuje Moravskou be-

sedu, tančí ji pod májí, jde průvodem přes celé 
Holásky na hřiště, cestou zpívá a tančí, nabízí 
hodové koláčky a  zavdává kolemstojícím ob-
čanům. Na hřišti si občané oslaví svůj tradiční 
svátek, zděděný a udržovaný po generace.
Posílám snímky, kdy hodový průvod prochází 
kolem lokality „Vinohrad“, kde váš úřad pro-
sazuje podmínky pro postavení sídliště by-
tových domů a  vytvoření struktury městské 

periferie, a to navzdory protestům a názorům 
většiny místních občanů. Jste jimi dlouhodobě 
upozorňováni, že důsledky realizace tohoto 
záměru by měly negativní dopady do  mno-
ha směrů. Mimo jiné i  do  narušení občanské 
pospolitosti a sounáležitosti, včetně pořádání 
tradičních hodů. 
 S pozdravem i varováním

Ing. Jan Kruml, autorizovaný architekt

InfoRMace peTIČního vÝBoRu oBČanů holásek 
a oBČanskÉho sdRuŽení holásky

Dokonce i  samotný OÚPR po  navýšení IPP 
na „kompromisních“ 0,7 v  roce 2009 nešetřil 
přísliby a ujištěními, např.:

30.10.2009 „Jsme přesvědčeni, že se v  ko-
nečné fázi podaří i  při této zvýšené intenzitě 
zástavby (IPP 0,7) vytvořit prostředí, které 
svým charakterem zapadne do  obrazu pří-
městského sídla s  nízkopodlažní zástavbou, 
s  jasně definovanými veřejnými prostory, do-
statkem zeleně a veřejné vybavenosti sloužící 
i  pro všechny stávající obyvatele přilehlého 
území, strukturou, která se blíží řadovým ro-
dinným domům ne nepodobným historické 
holásecké návsi a  zjednodušenými hmotami 
budov a  omezeným parkováním pod terén. 
Tímto zde budou vytvořeny předpoklady pro 
příjemné bydlení.“

3.2.2011 „K  zdůvodnění, že podmínky zá-
stavby nastavené prostřednictvím IPP se do-
týkají i  ostatních vlastníků pozemků (většiny 
plochy) v  dané lokalitě a  podstatným způso-
bem jim omezují možnosti vlastní zástavby 
podotýkáme, že ÚPmB je pouze nabídkou 
ploch se stanovením max. intenzity zástavby, 
této intenzity však nemusí být v území dosa-
ženo.“ 

V roce 2012 OÚPR dokonce ve svém poža-
davku na zadání Regulačního plánu pro loka-
litu Vinohrad požadoval vypracování s IPP 0,7.

 Za  opětovným navýšením IPP, které navr-
hují úředníci OÚPR MmB navzdory opakova-
nému vyjádření nesouhlasu Zastupitelstva 
MČ Brno-Tuřany, petičnímu vyjádření oby-
vatel Holásek i  vlastníků pozemků v  lokalitě 
Vinohrad, doporučením několika odborných 
posudků, bez ohledu na  urbanistické, sociál-

ní a přírodní podmínky Holásek, je cítit snaha 
OÚPR maximálně vyhovět pouze požadavkům 
developera a  vnucuje se tudíž úvaha o  mož-
né podjatosti odpovědných úředníků OÚPR 
ve prospěch skupinových zájmů developerů.

Požadujeme pro lokalitu Vinohrad stano-
vení IPP na hodnotu 0,5, která odpovídá cha-
rakteru zástavby Holásek, a stále doufáme, že 
zvítězí zdravý rozum a naše oprávněné poža-
davky budou respektovány.

Dne 2. srpna Stavební úřad v  Tuřanech 
oznámil zahájení stavebního řízení na stavbu 
technické infrastruktury v  lokalitě „U potoka“. 
Někteří účastníci řízení podali k řízení své ná-
mitky. 

Dle informací Magistrátu ohledně Regulač-
ního plánu pro lokalitu Vinohrad se v současné 
době architekt Pech, zpracovatel RP, seznamu-
je s připomínkami zaslanými na Stavební úřad 
a připravuje 3.variantu RP, ve které by měl zo-
hlednit požadavky vlastníků. V  52 námitkách 
z 57 zazněl požadavek na zpracování třetí va-
rianty, která bude zahrnovat pouze výstavbu 
rodinných domů, nikoli opět kombinaci rodin-
ných a bytových domů. Vlastníci pozemků při-
šli s  vlastním návrhem výstavby (zpracovaný 
ing. arch. J. Krumlem) pouze rodinných domů 
(otištěno v Listech z dubna 2013). V listopadu 
by měly být varianty návrhu RP včetně 3. vari-
anty připraveny. 

Vzhledem k  navrhovanému zvýšení IPP 
na 0,9 je vypracování RP, které bude stát Ma-
gistrát 641.300 Kč, pro IPP=0,7 evidentním 
plýtváním s  veřejnými prostředky. Je s  podi-
vem, že Magistrát jeho vypracování nezastaví.

Vladimír Skácel a Hana Dombrovská
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senIoR lInka BeZpeČí Mp BRno

BÝT vIděT – spRávná volBa

Důvěřuj, ale prověřuj, praví jedna dobře 
míněná rada. Co dělat, když se ozve zvonek 
a za dveřmi stojí člověk domáhající se vstupu 
dovnitř s tvrzením, že je z plynárny, elektrárny, 
vodárny nebo ze sociálního odboru?

Případů, kdy důvěřivost zejména senio-
rů pomůže podvodníkům k  laciné „kořisti“, 
není zrovna málo. Možností, jak vyzrát na lidi 
s nekalými úmysly je přitom dostatek. Od vi-
ditelných pomůcek typu domovních řetízků, 
až po  ty, které se obejdou bez pořizovacích 
nákladů. K těm patří tzv. Senior linka bezpečí 
Městské policie Brno, kterou před několika lety 

K podzimnímu období neodmyslitelně pa-
tří klesající teplota a  brzké stmívání. Rok co 
rok se objevuje nespočet varování a  opako-
vaně je kladen důraz na dodržování pravidla 
bezpečného pohybu vidět a být viděn. Přesto 
statistiky stále evidují případy svědčící o tom, 
že mnozí účastníci silničního provozu taková 
doporučení podceňují. Oděv s reflexními ma-
teriály přitom může zachránit život.

Nadcházející dny a s nimi spojené sychravé 
počasí a mlhy výrazně sníží viditelnost chod-
ců či cyklistů, což může mít za  následek, že 
řidič motorového vozidla zareaguje na  po-
slední chvíli a  na  úhybný manévr už je poz-

uvedli do provozu strážníci odboru prevence. 
Na tel. lince 541 248 844 jsou každý pracovní 
den (po-čt 7.30–17.00, pá 7.30–14.30) připra-
veni podat občanům informace o  tzv. neob-
jednaných službách. Pokud vám tedy u dveří 
zazvoní neznámá osoba tvrdící, že jde vyko-
nat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost 
a číslo průkazu a ihned vytočte výše uvedené 
číslo a  strážníci Vám obratem v  databázi MP 
Brno ověří, zda dotyčný figuruje na  seznamu 
pracovníků dané firmy. Tak budete mít jisto-
tu. Půjde-li o podvodníka, ten zpravidla zmizí 
okamžitě, jak zjistí, že si jím uváděné údaje 

dě. Následky takových střetů bývají tragické. 
Zbytečně.

Pokud vyrážíte do ulic či mimo obec, určitě 
si nezapomeňte vzít dobře viditelné oblečení 
a oděv bez ohledu na svůj věk označte reflex-
ní prvky.

Chcete-li aktivně přispět ke zvýšení vlastní 
bezpečnosti, navštivte v  těchto dnech Pora-
denské centrum Městské policie Brno, ve kte-
rém je připravena monotematická výstava 
nazvaná BÝT VIDĚT – SPRÁVNÁ VOLBA. Na ní 
jsou k  vidění dostupné reflexní prvky, které 
nemusejí využívat jen chodci a  cyklisté, ale 
třeba i in-line bruslaři. Příchozí mohou stráž-

ověřujete. Pokud k tomu dojde, oznamte pro-
sím veškeré Vám známé údaje k  jeho osobě 
bez otálení na  tísňovou linku 156. Raději vy-
lučte nedorozumění, než byste riskovali, že 
se obětí případného podvodníka stanete Vy 
nebo někdo jiný.

Více informací o  Senior lince bezpečí, ale 
i  vzory průkazů pracovníků vybraných insti-
tucí, najdete na www.mpb.cz, v Poradenském 
centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: 
544 252 617.

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

níky požádat nejen o užitečné rady, ale i o re-
flexní samolepky zdarma. Ty se dají připevnit 
na oblečení, aktovky, jízdní kola i přilby. Oce-
ní je ale bezesporu i lidé, kteří používají jako 
oporu při chození hole či berle. Výstava potr-
vá do konce října.

Poradenské centrum sídlí v Křenové ulici 4 
a  je otevřené každý den od  7.30. V  pondělí, 
úterý a ve čtvrtek zavírá v 17 hodin, ve stře-
du ještě o hodinu později a v pátek je možné 
strážníky Odboru prevence navštívit do  půl 
třetí odpoledne. 

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Zvyšování bezpečnosti 
dětí v silničním provozu 
Vedení Městské části přispělo ke zvyšování 
bezpečnosti dětí v silničním provozu. K zahá-
jení letošního školního roku dostaly všechny 
děti, které navštěvují naše mateřské školy, re-
flexní přívěšek ve tvaru hvězdy.  Děti prvního 
stupně základní školy dostaly reflexní samo-
navíjecí pásek a děti druhého stupně reflexní 
trubičky na dráty jízdních kol. Když budou 
tyto prvky viditelně nošeny za snížené vidi-
telnosti, zvýší se bezpečnost dětí, neboť řidič 
již na 200 metrů vidí odraz reflexního prvku. 

Michal Krátký, místostarosta

náTěRy DVeří 350,- KČ/KUS, 

náTěRy RADiáTORů, OKen, 

fASáD, náByTKU, AJ.

Tel: 606 469 316, 547 225 340

www.maliribrno-horak.cz

Platba hotově = SLeVA 250,-Kč!

mALBY 14,- kč/m2

inzerce
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Tak nám začal nový školní rok a nová sezona 
na Orlovně se také rozjíždí. V posledním čísle 
Listů jsme psali, že pro nás na Orlovně jsou 
dva měsíce prázdnin hlavním obdobím, kdy 
dochází k provádění údržby a větších oprav. 
Splnili jsme vymalování tělocvičny s předsálím 
spojené s generální opravou osvětlení. Oprava 
střechy také proběhla, ale zde budeme muset 
do budoucna přemýšlet, co se střechou dál a 
hlavně, kde sehnat nemalé finance. Nyní se 
vlastně snažíme, aby nám nezatékalo, ale letní 
deště nám ukázaly, že s vodou nejsou žádné 
žerty. Bude to náš úkol pro další období. Po-
dařila se oprava zdi v sauně u venkovního ba-
zénku sousedící s pozemkem paní Ševčíkové; 
zeď byla na spadnutí a ohrožovala sousedy, ale 
i naše saunaře, kterým jsme také opravili pod-
lahu v šatně. Sauna se rozjede začátkem října 
a zájemci se mohou hlásit u paní Ilony Struha-
řové (606100877).V předzahrádce u hospody 
jsme doplnili hrací plochu pro děti o další her-
ní prvky. Věříme, že rodičům, ale hlavně dětem 

Po letní pauze se tuřanské fotbalové týmy 
zase střemhlav vrhly do víru mistrovských bi-
tev. První družstvo dospělých již tradičně zá-
polí v krajské I. třídě a jeho kouč David Galla 
by určitě uvítal obhajobu hezké čtvrté příčky 
z předešlé sezony. Ještě větší úspěch ovšem 
zaznamenalo v červnu béčko mužů, jež pod 
vedením Jiřího Mareše ovládlo III. třídu a nyní 
se nově účastní nejvyšší brněnské soutěže. V 
jiné brněnské soutěži, Old boys, pak i nadále 
pokračují naši fotbaloví pamětníci v čele s Kar-
lem Procházkou. 

Naopak spíše na prahu své sportovní kariéry 
jsou starší a mladší žáci, kteří se druhým rokem 
pohybují na krajské úrovni. Starší žáci obsadili 
v minulém ročníku střed tabulky před Rájcem-

se bude hraní na těchto prvcích líbit . 
Teď něco ke cvičením na Orlovně; pro malý 

zájem skončilo cvičení žen PILATES a ZUMBA, 
zůstává cvičení žen v pondělí pod vedením 
paní Bohunky Rottové (737588748). Byli by-
chom rádi, kdyby se našla cvičitelka, která by 
měla zájem a chuť vést cvičení, na termínu 
se určitě dohodneme. Cvičení rodičů s dětmi 
bude dál ve středu dopoledne pod vedením 
paní Katky Cáhlíkové (608714287). Kultu-
ristika probíhá dál a pan Zdenek Gehringer 
(tel.728074359) určitě rád uvítá další nadšence 
pro cvičení a zušlechťování těla. 

Nyní k nosnému sportu na Orlovně - k stol-
nímu tenisu; tréninky a tím nová sezona 2013 
– 2014 začala v září. Čtyři naše družstva, co v 
minulé sezoně postoupila do vyšších soutěží, 
mají za úkol se udržet a případně i některé zno-
vu postoupit výš. Pro novou sezonu posílilo 
jen A družstvo, které v minulé sezoně skončilo 
na 2. místě a postupoval jen jeden. Proto, aby 
nám to v této sezoně vyšlo, přišel nový hráč z 

Mor. Slávie pan Jiří Palbuchta. Věříme, že spolu 
s panem Petrem Babákem, oba ligový hráči, 
suverénně postoupíme. Všichni hráči pilně 
trénují a mnozí dávají na raketu nové povrchy, 
které nejsou levnou finanční záležitostí, cca 
1600 Kč a kompletní pálka může tak přijít i na 
2500 Kč. Kdo má ale tento sport rád a chce být 
stále lepší, tak obětuje i tuto nemalou částku. 
V případě zájmu žáků o tento sport, obraťte se 
na pana Viktora Klimeše (736275926) nebo na 
pana Zdenka Grulicha (737035284). Přejeme 
do nové sezony všem našim hráčům dobré 
výkony a ať skončí s tím nejlepším umístěním .

Co říci na konec, nová sezona 2013-2014 za-
číná a s tím spojené starosti, ale i radost když 
se podaří splnit přijaté plány a předsevzetí. K 
tomu přejeme všem cvičencům, hráčům ale i 
příznivcům dobré společenské zábavy na Or-
lovně, hodně zdraví a pohody. Těšíme se na 
setkání v tělocvičně nebo i v naší  restauraci .            

Viktor Klimeš , Miroslav Vladík

TělovÝchovná jednoTa holásky

sk Tuřany

sk Tuřany sk Tuřany sk Tuřany sk Tuřany sk Tuřany

-Jestřebí a mladší žáci dokonce vyšplhali na 
stříbrnou metu za první Kuřimí. Podle jejich 
úvodních podzimních výsledků očekáváme, 
že také v této sezoně nás budou obojí žáci svý-
mi herními dovednostmi těšit. Starší žáky má 
stále pod křídly Ladislav Prosser a mladších 
žáků se před pár týdny ujal Martin Skalník. 

Žel abychom udrželi tyto dva celky na stá-
vající úrovni, byli jsme nuceni zrušit družstvo 
starší přípravky. To ruku v ruce při faktu, že ani 
letos jsme nemohli obnovit dorost, hrubě na-
hlodává naše utkvělé přání pokrýt všechny vě-
kové kategorie. Proto kvitujeme o něco větší 
zájem o kopanou u menších kluků. Do měst-
ské soutěže mladších přípravek jsme přihlásili 
jeden tým, které trénuje Petr Kadlec a David 

Procházka, a na budoucí boje o body se po-
ctivě připravují benjamínci. O jejich fotbalový 
rozvoj dbá Marek Novák, o materiální zabez-
pečení se jim zase nákupem dresů a míčů po-
starali Jiří Šatný a Pavel Matula. Touto cestou 
jim děkujeme. 

Na nejen podzimní zápasy tuřanských fot-
balistů vás samozřejmě všechny srdečně zve-
me (info najdete na www.sk-turany.cz) a rov-
něž uvítáme každého kluka, který by hodlal 
rozšířit naše řady (info na tel. 720354007).

Za SK Martin Horákovský   

Foto: Předpřípravka SK Tuřany 
na místním turnaji. 
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Restaurace FAkO 
zavádí rozvoz obědů. Výběr 
ze 4 druhů menu v ceně od 

70,- do 95,- kč (případně 
individuální kalkulace). V 

čase obědů, možnost rozvozu 
pizzy. ke svým službám dále 
zavádí bonusové programy.

• první víkend v měsíci 
20% sleva na vše

• vybraný den v měsíci 
sleva na určitý alkohol
• vybraný den v měsíci 

každé třetí pivo zdarma
• 50% sleva na kuželky 

ve dnech út, čt, ne
• sleva na příští návštěvu

Další informace v restauraci 
nebo na stránkách 
www.fako-club.cz, 
odkaz denní menu.

Hasičská 18, Brno- tuřany, 
tel.: 545 220 918

Standardní kuchyně, 
stavebně oddělené kuřácké a 
nekuřácké prostory, salónky 
pro 20 a 50 osob, ubytování, 
kuželky, kulečníky, jukebox, 

tipsport
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Mírová 15, ul. Černovická, Brno – Černovice
Tel.: 548 531 294, prodej@gardentech.cz

www.gardentech.cz
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P
PARKOVÁNÍ

PØED
PRODEJNOU

Prodám velmi pěkný byt v tuřanech na ulici Střížova. 

OV, 3+kk, 2. patro, sklep, vlastní kotel, klimatizace, 

v ceně nová kuch. linka vč. spotřebičů, vestavěné 

skříně. Cena : 2.600.000kč. telefon : 608 680 552.


