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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní „zima - nezima“ zmizela v nenávratnu a jsou před námi Velikonoce - svátky jara
a pomlázky. Jaro přišlo nečekaně brzy a přineslo nám hezké počasí. Mnozí z nás oslavují
jeho příchod úklidem na zahrádkách, obnovováním trávníků či výsadbou kytiček nebo
zeleniny. Leckde se v zahrádce objevil i nový
okrasný či ovocný stromek. S teplejším počasím se vrátili dělníci do našich ulic, ve kterých zbývá po kanalizaci vybudovat chodníky,
komunikace, zelené plochy i nové pouliční
osvětlení s plynulou regulací svítivosti v závislosti na světelných podmínkách. Tímto pouličním osvětlením by mělo dojít k úsporám elektrické energie. V neposlední řadě se ještě před
položením vozovek a chodníků dokončují některé přeložky sítí. Určitě jste zaznamenali, že
na ulici Šípková došlo k výměně asfaltového
povrchu. Důvodem výměny byla jeho špatná
kvalita. Samozřejmě tato výměna povrchu
jde plně na vrub zhotovitele. Zajisté jste také
zaznamenali zvýšený pracovní ruch na stavbě křižovatky Kaštanová - Popelova. Již nyní
je patrný tvar křižovatky, chodníků a nových
zastávek MHD. Věřím, že nenastanou žádné
komplikace a počasí dovolí stavbařům dokončit stavbu v řádném termínu.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát krásné Velikonoce a bohatou pomlázku.
Aleš Jakubec, Váš starosta
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Církev československá
husitská v Tuřanech
Vás zve na benefiční
Velikonoční koncert
v Husově sboru v Tuřanech
(u sokolovny)
v sobotu 26. dubna v 18 hod.
Hrají koncertní mistr Mgr. Jiří
Jahoda a Ivona Jahodová.
Na programu je průřez dílem
belgického skladatele Charlese
Augusta Bériota - skladby pro
dvoje housle a hudba dalších
autorů.
Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude věnován
na dofinancování opravy
kostela.

BOHOSLUŽBY
o Velikonocích v kostele
Zvěstování Panny Marie
Zelený Čtvrtek - 18:00
Velký Pátek
křížová cesta 17:30
obřady 18:00
Bílá Sobota - 20:00
Hod Boží Velikonoční
7:30 a 10:00
Pondělí Velikonoční
7:30 a 10:00
www.farnostturany.cz

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany: 24. 4. 2014 v 18 hodin na radnici

Rada na 104. schůzi dne 22. 1. 2014:

- souhlasila s uzavřením partnerské smlouvy
bez finanční účasti mezi ZŠ Brno, Měšťanská
21 a statutárním městem Brnem pro projekt
„Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“,
- navrhla Radě města Brna přiznání odměny
ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PhDr. Boženě
Küfhaberové, Ph.D. za splnění mimořádného
pracovního úkolu za I. pololetí školního roku
2013/2014,
- doporučila ZMČ schválit připomínky k Aktualizaci Územního plánu města Brna,
- souhlasila s pronájmem nebytových prostor
v budově zdravotního střediska - místnosti č.
107 v I. poschodí,
- schválila Dílčí smlouvu Vodafone OneNet Hlasové služby (Technická specifikace), která
je nezbytná pro používání telefonních čísel
pro potřeby ÚMČ Brno-Tuřany u nového mobilního operátora.

Rada na 105. schůzi dne 5. 2. 2014:

- vzala na vědomí návrh MŠ Holásecká 11 a MŠ
V Aleji 2 na navýšení školného od školního
roku 2014/2015 na 400 Kč za měsíc,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhy obecně
závazných vyhlášek, kterými se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích, č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem nové
vyhlášky, která by zakazovala nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na všech
veřejných prostranstvích ve statutárním městě Brně,
- uložila úřadu předložit materiál ohledně připomínek občanů k Aktualizaci Územního plánu města Brna členům zastupitelstva na mimořádném zasedání 6. 2. 2014.

Rada na 106. schůzi dne 6. 2. 2014:

- schválila připomínky k aktualizaci Územního
plánu města Brna v rozsahu dle přílohy
č. 2 zápisu a uložila úřadu tyto připomínky neprodleně zaslat MMB OÚPR.

Rada na 107. schůzi dne 19. 2. 2014:

- souhlasila s prodloužením termínu dočasnosti stavby v rámci areálu firmy BARABA s.r.o.,
Petlákova 25, Brno do 31. 12. 2015,
- souhlasila s úpravou směrné části ÚPmB
na pozemcích p.č. 250/32 a 250/34, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stabilizované plochy pro
výrobu PV na plochu pro průmysl PP,
- uložila ÚMČ sdělit žadateli následující informaci ohledně zpevnění účelové komunikace
a příjezdu ke garáži ul. Rolencova: Městská
část nemá v plánu provedení jakýchkoliv
stavebních prací na pozemcích p.č. 1258/12,
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1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1259/1
a 1259/2, k.ú. Tuřany ve vlastnictví statutárního města Brna. Rada upozorňuje žadatele,
že pozemky ve vlastnictví statutárního města
Brna, uvedené v žádosti, nejsou účelovou pozemní komunikací, ale jejich převážná část je
součástí ZPF.
- nesouhlasila s udělením výjimky z počtu parkovacích stání z důvodu zamýšlené změny užívání objektu z RD na školku při ulici Pratecká
10,
- schválila nabídku Ing. arch. Borise Medka,
Húskova 39a, Brno na zpracování projektové
dokumentace pro umístění informačního zařízení MČ Brno-Tuřany na ulici Kaštanové v celkové ceně 7 500 Kč,
- souhlasila s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 13-01-16 se společností A PLUS a.s.,
Netroufalky 797/7, Brno na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na přístavbu požárního schodiště k budově
MŠ U Lípy Svobody,
- doporučila ZMČ schválit nové názvy ulic:
K Jezerům, K Tympflu, Výmlatiště,
- nesouhlasila se závěrem „Oznámení záměru“,
protože záměr nezohledňuje nutné dopravní
souvislosti (chybějící připojení na dálnici, obchvat Tuřan, zkapacitnění stávajících napájecích komunikací včetně zvýšení propustnosti
křižovatek) tak, aby bylo jednoznačně prokázáno, že doprava k objektu CTPark, G1 nezasáhne už tak dopravně přetíženou komunikační síť v Tuřanech,
- doporučila ZMČ souhlasit s Návrhem obecně
závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.17/2013, kterou se vydává Cenová
mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.10.

Rada na 108. schůzi dne 19. 3. 2014:

- souhlasila s dopravním značením a zvláštním
užíváním komunikací v křižovatce ulic Kaštanová a Popelova v rozsahu a termínech předložených firmou GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská
5, Brno uvedených v žádosti,
- zrušila svoje usnesení ze schůze č.107/VI. konané 19.2.2014 a souhlasí se změnou užívání
RD na mateřskou školu bez vybudování potřebných parkovacích stání pouze na zkušební
dobu v délce trvání 10 měsíců (1 běžný školní
rok). Na základě vyhodnocení zkušebního provozu bude přijato nové usnesení k udělení případné výjimky z počtu parkovacích stání k časově neomezenému provozu mateřské školky
při ulici Pratecké.
- schválila text důvodové zprávy na akci „MŠ
U Lípy Svobody – půdní vestavba, výměna
stropů“ a ukládá úřadu odeslat MMB OŠMT žádost o zpracování investičního záměru,
- souhlasila s nabídkou Ing. Tomáše Mottla,
Anenská 3/2, Brno, úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, na provedení kontrolního měření a posouzení průběhu hranic
pozemků p.č. 2248, k.ú. Holásky a p.č. 68, k.ú.
Dvorska v ceně 17424 Kč,

- souhlasila s upravením nájemní smlouvy
k části pozemku p.č. 44/7 v k.ú. Brněnské Ivanovice se společností ABC Nemo, a. s. zastoupené panem Ing. Petrem Červinkou dle doplněných požadavků (využití pronajímané části
pozemku pro tři billboardy).

Zastupitelstvo na 25. schůzi
dne 27. 2. 2014:

- nesouhlasilo se závěrem „Oznámení záměru“,
protože záměr nezohledňuje nutné dopravní
souvislosti (chybějící připojení na dálnici, obchvat Tuřan, zkapacitnění stávajících napájecích komunikací, včetně zvýšení propustnosti
křižovatek) tak, aby bylo jednoznačně prokázáno, že doprava k objektu CTPark, G1 nezasáhne už tak dopravně přetíženou komunikační síť v Tuřanech,
- souhlasilo s předloženým návrhem obecně
závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně,
včetně zrušení stávající přílohy vyhlášky a nahrazení přílohou novou,
- souhlasilo s předloženým návrhem novely
obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, včetně stávajících znění příloh vyhlášky,
- souhlasilo se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku ve znění pozdějších vyhlášek včetně stávající přílohy,
- souhlasilo s návrhem nové vyhlášky, která by
zakazovala nabízení, poskytování a využívání
sexuálních služeb na všech veřejných prostranstvích ve statutárním městě Brně,
- souhlasilo s novými názvy ulic : K Jezerům,
K Tympflu, Výmlatiště,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013,
kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10,
- doporučilo bezúplatný převod pozemku p.č.
874/25 k.ú. Tuřany do vlastnictví statutárního
města Brna,
- doporučilo bezúplatný převod pozemků p.č.
45/14, 45/15 a p.č. 45/16 v k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví statutárního města Brna,
- doporučilo směnu pozemků p.č. 2327/2 a p.č.
2327/4 k.ú. Slatina, které vlastní žadatel (AREAL SLATINA, a.s.) za část pozemku p.č. 2329/2
k.ú. Slatina vyznačeného v žádosti a pozemek
p.č. 3532/5 k.ú. Tuřany ponechat ve vlastnictví
statutárního města Brna,
- doporučilo směnu pozemku p.č. 1318/3 k.ú.
Tuřany za pozemek p.č. 1385/4 k.ú. Tuřany
ve vlastnictví statutárního města Brna,
- souhlasilo se zněním přijatém na 106/VI.
schůzi Rady MČ Brno-Tuřany dne 6. 2. 2014
pod bodem č. 2 k Aktualizaci ÚPmB.
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Volby do Evropského parlamentu 2014
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 23. května od 14.00 – 22.00 h
v sobotu dne 24. května od 8.00 – 14.00 h
Upozornění - změny ve volebních okrscích!
Z důvodů nutnosti stanovit volební okrsky tak,
aby každý tvořil samostatný uzavřený polygon,
bylo nutno provést následující změny:
Ulice Popelova, domy orientačních čísel 41,
43, 51, 53 - mají nově okrsek na ZŠ Měšťanská
21, Brněnské Ivanovice
Ulice Hanácká, domy orientačních čísel 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 - pouze změna
čísla okrsku, ale sídlo zůstává stejné ÚMČ
Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1
Ulice Podlipná, domy orientačních čísel 11,
13, 16, 17, 18, 19 - pouze změna čísla okrsku,
ale sídlo zůstává stejné ÚMČ Brno-Tuřany,
Tuřanské nám. 1
Ulice Šípková, domy orientačních čísel 5, 7,
9, 11, 13 - pouze změna čísla okrsku, ale sídlo
zůstává stejné ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské
nám. 1
Ulice Farní, dům orientačního čísla 6 - pouze
změna čísla okrsku, ale sídlo zůstává stejné
ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské nám. 1
Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost: ZŠ
Měšťanská 21 - jídelna
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová;
Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova;
Měšťanská lichá; Pastevní;
Petlákova;
Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova
41,43,51,53; 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,

Tělovýchovná jednota Holásky
Orlovna, Rolencova 93 a instruktorka Radka Kellnerová Vás zvou
na pravidelné cvičení :
18,00 – 19,30 hod.
ZUMBA+posilko /taneční lekce
s kombinací posílení těla s náčiním/
19,30 – 20,30 hod.

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E,
129E, 147E, 289E, 379E
Okrsek č. 24002, volební místnost: ZŠ
Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi;
Nenovická;
Pěnkinova;
Popelova
30a
do konce; Požární; Prodloužená; Rolencova
1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině;
Widmannova; Zahrádky; Závětrná
Okrsek č. 24003, volební místnost: ÚMČ
Tuřanské nám. 1
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,1
2,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;
Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká;
Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;
Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13;
Tuřanské nám.; Východní;
Tuřany číslo evidenční 58E, 108E,8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost : ÚMČ
Tuřanské nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57
do konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova;
Malínská; Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;
Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská;
Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května;
Vítězná; Zezulova 44;
Tuřany číslo evidenční 12E, 107E,154E
Okrsek č. 24005, volební místnost: MŠ
Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova
Právo volit má každý 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 České republiky, nebo totožnost
a státní občanství jiného členského státu
Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, 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 3 dny před volbami. K dispozici
jsou i v den voleb v každé volební místnosti.
Voličský průkaz
Volič, který nebude moci anebo nehodlá
volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je
zapsán, může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb.
Podání žádosti o vydání voličského průkazu
- Žádá volič u obecního úřadu podle místa
svého trvalého pobytu
- Žádost musí být podána vždy písemně
a nejpozději do 8. května 2014 do 16.00
hodin
- Žádost musí být podepsána voličem; pokud
volič nepodává žádost osobně, tj. zasílá poštou
nebo ji za něj předává úřadu jiná osoba, musí
být podpis voliče úředně ověřen.
Vydání voličského průkazu
- Voličský průkaz bude vydáván nejdříve
od 8. května 2014, a to osobně voliči, který
si o vydání voličského průkazu požádal
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči
zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování
v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky.

Hudební koktejl muzikálových melodií a šansonů, nejen pro maminky
Již po sedmé pořádá občanské sdružení Ženy50 koncert ke Dni matek. Na tom letošním zazní melodie ze slavných muzikálů a šansony v podání předních sólistů Hudební scény Městského divadla Brno, takže je určitě se na co těšit.
V průběhu večera budou vyhlášeni vítězové 6. ročníku fotografické soutěže Úhel pohledu,
jejímž cílem je přiblížit svět žen 50+ a vidět ho i jejich očima.
Koncert se uskuteční v neděli 11. května 2014 v 19 hodin, v sále Otakara Motejla v budově
Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Vstup zdarma.
Srdečně zve sdružení Ženy50.

POWERJOGA /dynamické protahování vycházející ze
základů jogy/
Začínáme 15.5.2014
telefon: 736414850
e-mail :
Info@cvicenisradkou.cz
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII
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Kdo je povinen platit za svoz komunálního odpadu?
V roce 2014 činí poplatková povinnost
za svoz odpadu na poplatníka 670 Kč. Číslo účtu je stejné jako v uplynulých letech
– 156304/5400, stejně jako způsoby úhrady
a použití variabilního symbolu (rodné číslo
poplatníka) ke správnému přiřazení platby.
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti
jsou celoročně k dispozici pokladny na Šumavské 33. Dále je možné k úhradě využít
poštovní poukázky s předtištěným číslem
účtu, které jsou k dispozici na všech kontaktních místech magistrátu, na úřadech městských častí a na pracovišti správce poplatku. Nejpohodlnější je ovšem bezhotovostní
převod z účtu na účet. Platit lze za více osob

najednou (jeden člověk tak může zaplatit
např. za celou rodinu), v tom případě je třeba
vyplnit formulář oznámení společného zástupce a nahlásit jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Správcem poplatku
je Odbor životního prostředí Magistrátu
města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8.
a 9. patro, budova A. Další informace najdete
na www.brno.cz/odpady , dotazy je možné
zasílat e-mailem na adresu odpady@brno.cz.
V příštím čísle Brněnského Metropolitanu přineseme další informace, zaměřené zejména
na poplatkovou povinnost dotčených vlastníků nemovitostí.

Šumavská 33,
8. a 9. patro, budova A
pondělí
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin
úterý
od 8 do 12 a od 13 do 14.30 hodin
středa
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin
čtvrtek
od 8 do 12 a od 13 do 14 hodin
pátek
od 8 do 12 hodin

POPLATEK ZE PSA ZA ROK 2014
Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do 31. března každého
roku.
Toto upozornění platí pro majitele psů, kteří
dosud nezaplatili tento poplatek za rok 2014.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo
na účet správce poplatku. Pro platbu bankov-

ku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto
skutečností.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů
můžete vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p. Rosenbergová, tel.
545 128 242
Email: rosenbergova@turany.cz

ním převodem bude telefonicky sděleno č.
účtu a variabilní symbol.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek.
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení
k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik nebo zánik poplat-

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích
Bytový dům
poživatel invalidního,
starobního, vdovského
nebo vdoveckého
důchodu, který je
držitel psa
jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo
poživatel sirotčího
důchodu

Městská část BrnoTuřany

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

1 500

2 250

200

300

350

500

120

PRODEJ
DOTOVANÝCH
PLASTOVÝCH
KOMPOSTÉRŮ
V rámci projektu domácího kompostování prodává statutární město Brno
dotované plastové kompostéry, a to za
50 % nákupní ceny.
Podrobnější informace na:
www.miniwaste.cz

4

číslo 2 | duben 2014

Rodinný dům
poživatel invalidního,
starobního,
vdovského nebo
vdoveckého důchodu,
držitel psa
který je jeho jediným
zdrojem příjmů,
anebo poživatel
sirotčího důchodu

Jiné prostory než
bytový nebo
rodinný dům

za druhého
za druhého
základní
a každého
a každého
sazba
dalšího psa
dalšího psa
150

-

-

Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11
Přijímací zkoušky na ZUŠ Slunná 11:
hudební obor
- 19. - 30. 5. 2014, denně: 14.00 – 17.00 hod.
taneční obor
- 19. - 30. 5. 2014, denně: 14.00 – 17.00 hod.
výtvarný obor
- 19. - 21. 5. 2014, 26. – 28. 5. 2014,
vždy 14.00 – 18.00 hod.
Více informací na www.zus-slunna.cz
nebo na tel.: 545 233 938 nebo 731 507 898.
Za školu ředitelka Mgr. Šárka Brychová
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Lyžování v Olešnici na Moravě
Lyžařského výcvikového kurzu se účastnily děti 3. – 5. třídy školy Dvorecká, Požární
a Měšťanská. Od 3. 2. do 7. 2. jsme odjížděli
každé ráno v 7:30 hod. od školy autobusem
do Olešnice.
První den byli všichni rozděleni do týmů
podle toho, jak uměli lyžovat. Poté nám byli
přiděleni instruktoři. My jsme měli paní Svobodovou. Učili jsme se lyžovat různými cviky.
Nahoru náš tým jezdil buď pomou nebo kotvou.

K mým největším zážitkům patřilo, že druhý den, když jsem jela na pomě, mi v polovině
cesty podjely lyže, z vleku jsem spadla a musela jít i s lyžemi do svahu pěšky. Můj druhý
zážitek se stal poslední den při předávání cen.
Při vyhlašování jsem zbyla v poslední trojici,
byli jsme napjatí, kdo získá pohár. A ten pohár
čekal na mě, protože jsem byla při závodech
ze všech nejrychlejší :-) . Lyžák se mi líbil.
Eliška Odehnalová, 4.A

SPISOVATELSKÉ PRVOTINY
Školní družina ZŠ na ulici Dvorecká celoročně spolupracuje s pobočkou místní
knihovny Jiřího Mahena. Pořádáme společné besedy, navštěvujeme pravidelně
knihovnu za účelem výstav, výukových programů a soutěží. Tentokrát jsme se s paní
knihovnicí domluvily, že si děti zahrají
na spisovatele. Na vytvoření své spisovatelské prvotiny měly měsíc. Název povídky si
zvolily samy. Mohl to být smyšlený příběh
nebo naučný text. Zájemců bylo hodně,
ale protože práce byla náročná, dokončily
ji jenom čtyři děti. Jsou to ze 3.A Stehlíková Barbora, Surá Anna, Podhajský David
a z 2.A Francová Lucie. Přečetly jsme si jejich krátké povídky a naznaly, že se dětem
moc povedly. Jejich dílka jsou vystavena
v současné době v KJM Tuřany k nahlédnutí. Tímto Vás zveme k návštěvě a posouzení,
jak se to dětem povedlo.
vychovatelka ŠD: Milada Pokrutová
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII
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Prohlášení opozičních zastupitelů
k průběhu 24./VI. Zasedání ZMČ dne 6. 2. 2014
Dne 6. 2. 2014 svolala Rada městské části
mimořádné zasedání Zastupitelstva městské
části k „Aktualizaci územního plánu města
Brna“. Navržený program jednání byl v rozporu
s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, a to se článkem 5, bod 2, kde je uvedeno,
které body se zařazují do programu – mimo
jiné i bod návrhy a podněty občanů a bod různé. Tyto body v programu nebyly, a proto jsme
si na podnět občanů osvojili návrh zařazení
výše uvedených bodů do programu jednání.
Koaliční zastupitelé zřejmě nepovažují vyjádření občanů za žádoucí, a proto nehlasovali
pro zařazení bodu náměty a podněty občanů
a bodu různé. Konkrétně pro zařazení bodů
nehlasovali zastupitelé Aleš Jakubec, Michal
Krátký, Tomáš Kopecký, Petr Foltýn, Tomáš
Dvořáček, Libor Dynák, Josef Panáček.
Námi navžené body tak nebyly do programu zařazeny. Následovalo hlasování o původním programu navrženém Radou městské

části, ve kterém se dle Jednacího řádu může
každý občan vyjádřit k projednávanému bodu
(v našem případě územnímu plánu) pouze jednou, a to pouze po dobu dvou minut.
Vzhledem k tomu, že byl program jednání
v rozporu s Jednacím řádem, zdrželi se opoziční představitelé hlasování, nebo byli proti.
Nutno dodat, že opozice se sešla v plném
počtu, připravena se jednání zúčastnit. Oproti
tomu chyběli koaliční zastupitelé Marie Havlátová a Miloslav Blažek, jejichž hlasy chyběly při
schvalování původního programu.
Termín jednání určuje starosta a Rada městské části složená ze starosty p. Jakubce, místostarosty p. Krátkého a radních p. Dvořáčka,
p. Foltýna a p. Kopeckého. Tato rada určila
termín mimořádného zasedání zastupitelstva
pouhých pět dní před koncem lhůty k podání
připomínek a námitek k Aktualizaci územního
plánu města Brna. Vedení radnice nezajistilo

účast zástupce zpracovatele změny územního
plánu na zasedání našeho zastupitelstva, neinformovalo občany o možnosti vyjadřovat se
k územnímu plánu prostřednictvím obecních
vývěsek, místního rozhlasu, Listů. O tom, že
se bude projednávat aktualizace územního
plánu, měl přitom pan starosta informace již
v prosinci 2013, kdy se o tom hovořilo na řádném zasedání Zastupitelstva, a kdy na to upozorňovali také občané.
Špatná příprava jednání Zastupitelstva
padá plně na vrub starosty, Rady MČ a Odboru
všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany, kteří program
jednání připravili.
Zastupitelé MČ Brno-Tuřany Markéta Bláhová, Miroslav Dorazil, Vlasta Hrdlíková, Sylva
Kostková, Zdeněk Oprchal, Eva Švehlová, Miroslav Tesař, Antonín Tůma
V Brně, 13. 2. 2014

hlasování
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reakce - Prohlášení koaličních zastupitelů
Považujeme za nutné se vyjádřit k Prohlášení opozičních zastupitelů k zasedání
předposledního zastupitelstva.
Na 6. 2. 2014 svolal starosta mimořádné
zasedání Zastupitelstva městské části kvůli
nutnosti projednat "Aktualizaci územního
plánu města Brna". Tento bod byl navržený
jako jeden ze tří bodů programu (na programu byl ještě Technický bod a Závěr).
Před hlasováním o programu zastupitelstva vystoupila občanka Ing. Kašpaříková
a požadovala zařadit na program zasedání
také bod Návrhy a podněty občanů. Jelikož
právo předkládat návrhy na zařazení bodů
mají pouze členové Zastupitelstva, Rady
a výborů Zastupitelstva, osvojil si tento návrh zastupitel Antonín Tůma, aby bylo možné o tomto hlasovat. Hlasovalo se tedy o návrhu pana Antonína Tůmy. Stejný postup se
opakoval i u návrhu občanky Kašpaříkové
na zařazení bodu Různé na program jednání.
Žádný zastupitel neměl z vlastní iniciativy proti Programu jednání námitky.
Proto jak nyní hovoří opoziční zastupitelé
o tom, že: (volně citováno) "Navržený program jednání byl v rozporu s jednacím řádem, a proto jsme chtěli zařadit body Návrhy a podněty občanů a Různé na program
jednání." Není tomu tak.
Kdyby tomu tak bylo, vystoupili by opoziční zastupitelé s doplněním programu nejen
o tyto zmíněné body, ale také o další čtyři
"nutné" body dle jednacího řádu, které však

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

opoziční zastupitelé nenavrhovali. Vyjádření
opozičních zastupitelů je výhradně účelové
a zkreslené.
Považujeme za nutné zmínit, že se jednalo o mimořádné zastupitelstvo svolané
výhradně kvůli jednomu bodu - Aktualizaci
územního plánu města Brna.
Na vyjádření opozičních zastupitelů je
nejvíce úsměvné to, že podobný program
schválilo zastupitelstvo za jejich vedení také
(10. 9. 2007 schválilo mimořádné zastupitelstvo program, kde chyběly body Návrhy
a podněty občanů, Různé a další 4 body dle
tehdejšího jednacího řádu!) Jednalo se tedy
o stejnou situaci.
Dalšími nepravdivými vyjádřeními jsou:
"Koaliční zastupitelé zřejmě nepovažují
vyjádření občanů za žádoucí.."
Kdyby byl program zastupitelstva schválen, dostali by občané prostor se vyjádřit
k projednávané záležitosti, jak je tomu každé zastupitelstvo.
Právě tedy hlasováním opozičních zastupitelů bylo odebráno občanům právo
se k územnímu plánu jakkoli na zastupitelstvu vyjádřit!
"..dle Jednacího řádu se může každý občan
vyjádřit k projednávanému bodu (v našem
případě územnímu plánu) pouze jednou,
a to pouze po dobu dvou minut."
Sami zastupitelé vědí, že starosta Aleš Jakubec běžně nechává vyjádřit občany své
názory po dobu mnohem delší než dvě mi-

nuty. Toto tvrzení opozičních zastupitelů je
tedy opět výhradně účelové.
"Vzhledem k tomu, že byl program jednání v rozporu s Jednacím řádem, zdrželi se
opoziční představitelé hlasování, nebo byli
proti."
K tomuto jsme se již vyjadřovali. Znovu ale
musíme zmínit, že od žádného zastupitele
nezaznělo, že je program v rozporu s jednacím řádem a toto tvrzení používají až v souvislosti ospravedlnění jejich hlasování proti
projednání územního plánu.
Nabízí se otázka pro opoziční zastupitele: Proč jste hlasovali dne 10. září 2007
na mimořádném zastupitelstvu pro obdobný program??
Ještě se musíme vyjádřit ke kritice termínu zasedání zastupitelstva. Dne 4.2.2014 se
konalo veřejné projednání návrhu změny
Územního plánu města Brna pro širokou
veřejnost, kde mohli občané vznášet připomínky. Rada MČ Brno-Tuřany chtěla dát občanům další možnost zapracovat jejich připomínky do celkových připomínek za městskou část. Bez projednání na zastupitelstvu
však Rada alespoň částečně zapracovala návrhy občanského sdružení Čisté Tuřany.
Nemohli jsme nechat prohlášení opozičních zastupitelů bez reakce, protože bychom
tím mlčky schválili jejich nepravdy. Omluvte
tedy rozsáhlost tohoto textu, ale dle našeho
názoru bylo nutné Vám podat objektivní
informace.
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BEZPEČNĚ ŠLÁPNOUT DO PEDÁLŮ
Mírná zima mnoho vyznavačů cyklistiky
zlákala šlápnout do pedálů dřív, než bývá
obvyklé. Bohužel ne každý dospělý, který
se chystá na vyjížď ku s dětmi školního
či ještě útlejšího věku má úplně jasno
v tom, jaká zákonná ustanovení je třeba
respektovat.
Chcete mít přesné informace a nechcete
trávit nespočet hodin hledáním na internetu
nebo obíháním prodejen? Pro všechny,
kteří míří s dětmi na silnice či cyklostezky
a rozhodně při rozhodování co přesně koupit
či zapůjčit nemíní nic podcenit, připravila
městská policie ve svém Poradenském
centru aktuální téma „Bezpečně s dětmi

na kole“. Od března až do konce května si
tak na Křenové 4 můžete zblízka prohlédnout
dětskou cyklosedačku, tažnou tyč či vozík
za kolo a strážníci vám bezplatně poradí, co vše
musí tyto doplňky splňovat, aby byly způsobilé
k provozu na pozemních komunikacích. Proč
používat přívěsný vozík za jízdní kolo a jak
staré dítě v něm může jezdit? Musí mít přilbu?
Může přívěsný vozík nahradit kočárek? Jaké
jsou výhody a nevýhody předních a zadních
cyklosedaček? Na tyto a další dotazy najdete
odpověď v Poradenském centru MP Brno,
kde jsou také k volnému odběru připraveny
tematické letáky a brožury.
Příchozí mají možnost ověřit si svoje

vědomosti vyplněním krátkého testu.
V případě správnosti si odnesou malý dárek
v podobě praktické samonavíjecí reflexní
pásky. A pokud svůj bezchybně vyplněný
lístek navíc necháte zařadit do jednorázového
slosování (proběhne 30. května), můžete
se právě Vy stát výhercem atraktivní ceny zapůjčení dětského vozíku nebo tažné tyče
na víkend zdarma.
Poradenské centrum MP Brno
na adrese Křenová 4 je otevřeno denně
od 7.30 do 15 hodin, ve středu až do 18
hodin.
Pavel Šoba, MP Brno

Cyklistická sezóna se blíží
BRNO: Pěšky nebo na kole – hlavně
bezpečně
Jaro se blíží a s ním i teplé počasí, které
láká cyklisty na vyjížďku do okolí. Mnozí
však netuší, že při jízdě na kole se stávají
účastníkem silničního provozu, proto by se
měli chovat jako řidiči a dodržovat pravidla
provozu na pozemních komunikacích.
Nesmíme zapomenut také na povinnou
výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně
zkontrolovat. Přezkoumáme stav pneumatik,
funkčnost brzd a řetěze. Důležitou roli
v bezpečnosti hraje hlavně ochranná přilba,
kterou je nutné mít nasazenou a řádně
připevněnou (zabrání 85 % úrazů hlavy a 88
% úrazu mozku). Povinnost helmu použít
mají děti do 18 let, ale doporučujeme ji nosit
i osobám starším. U cyklistů se zde jedná totiž
o nejčastější příčinu zranění, či úmrtí.
Jak chodci, tak i cyklisté zapomínají
na správné oblečení obohacené na reflexní
prvky (reflexní prvky jsou pro řidiče viditelné
až na vzdálenost 200 metrů). Cyklistům

(NE) BEZPEČNOST - chodci či cyklisté si
svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby
ze sluchátek, ale často si neuvědomují, že tím
ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici.

připomínáme pravidlo „není důležité vidět, ale
být viděn“.
Cyklisté
porušují
pravidla
nejvíce
v oblastech nerespektování dopravních
značek a ignorováni světelné signalizace, jezdí
za snížené viditelnosti bez předepsaného
osvětlení a mají nevyhovující stav kola.
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít
za jízdy světelné označení připevněné na kole,
kdy vpředu je zbarven bílým světlem a zadním
světlem červené barvy, nebo i přerušovaným
světlem červené barvy.
Se začátkem cyklistické sezóny se zde
vyskytuje i množství krádeží kol. Majitelé by
měli dát zřetel na zabezpečení a ochranu
svého kola pomocí kvalitních zámků a vzít se
sebou veškeré cenné doplňky.

CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE
NESLYŠÍTE - NEREAGUJETE NA:

-

• Dění ve svém okolí
• Zvukové signály ostatních účastníků
silničního provozu - (klakson vozidel – cyklistů
- motocyklistů, hlasové upozornění ostatních
chodců...)
• Výstražné signály - (majáky, výstražné
znamení na železničním přejezdu, varovné
vyzvánění tramvají…)
• Vozidla kolem sebe
• Náhle vzniklá nebezpečí:
Vyjíždění
a
couvání
vozidel
z
nečekaných
a nepřehledných míst

POZOR: mějte na vědomí, že alkohol či
omamné látky nepožíváme před jízdou,
ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem
takových látek, ohrožuje sebe i ostatní.
V takovém případě je na něj pohlíženo, jako
na řidiče motorového vozidla.

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Tělovýchovná jednota Holásky
V únorovém čísle Listů jsme hodnotili zábavy
a plesy pořádané na Orlovně. Jen rybáře
jsme vynechali, ples byl po uzávěrce. Velmi
se vydařil, velká návštěva, bohatá tombola,
dobrá hudba, je jasné že ryby „táhnou“, a proto
ten velký zájem o účast na tomto plese. Na rok
2015 se těší celá Orlovna a nashledanou.
Posledně jsme se zmínili o zábavách jak
našich důchodců, tak Chrlických. Teď můžeme
konstatovat, že když je dobrý nápad, např.
masky nebo nácvik tance, tak to přitáhne
více zájemců o zábavu a příjemné posezení
s přáteli.
Cvičení probíhají dle programu a podařilo
se nám sehnat cvičitelku pro ženy, na čtvrtek,
8
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s pomocí místostarosty pana Krátkého. Cvičení
začne 15. května, ZUMBA+posilko od 18:00
do 19:30 hod. a POWERJOGA od 19:30 do 20:30
hod. Cvičení povede Radka Kellnerová, tel.
736 414 850. Takže jeden problém se vyřešil,
teď ještě kdyby se našla cvičitelka pro děti
v pondělí, cca od 15:30 do 16:30 hod.
Stolním tenistům pomalu končí sezona,
v každé soutěži zbývá odehrát poslední 3
zápasy, prvním týdnem dubna je sezona
ukončena. Můžeme konstatovat, že letošní
sezona byla tak úspěšná jako ta loňská.
Do vyšších soutěží postupuje družstvo A, C, D
a G. O možném postupu družstva B do Krajské
soutěže se rozhodne až po skončení sezony.

Nikdo tedy nesestoupí a žáci si drží pěkné
4-5. místo z 10 družstev. Možné posily pro
příští sezonu jsou dvě. Tomáš Javůrek, náš
odchovanec, by se vrátil z Moravské Slávie
do A družstva a hráč Monhard z Líšně by posílil
družstvo D. Trénink bude přes celé léto, přes
prázdniny, případně po dohodě s výborem
TJ Holásky. Nová sezona začne v půlce září,
protože se jedná o zavedení nových míčků,
z jiného materiálu.
Závěrem, přijďte se pobavit, chystají se
akce různého ražení, sledujte upoutávky
na Orlovně a co je velmi důležité, přijďte si
zacvičit a protáhnout se. Čas se vždy najde.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Tuřanští šermíři otvírali turistickou
sezónu na Pražském hradě
V sobotu dne 29. 3. 2014 se šermířská
skupina TAURUS z Tuřan účastnila slavnostního
otvírání turistické sezóny na Pražském hradě.
Ve spolupráci s Barrandovskými filmovými
studii Fundus uvítali s vedením Pražského
hradu první oficiální návštěvníky letošní
sezóny. Hrad pro tento den zpřístupnil své
hlavní památky zcela zdarma. Zájem byl
obrovský, ten den hrad navštívilo přes 90.000
turistů.

V lednu výrazně vzrostl počet případů vloupání do domů a bytů
KRAJ: Majitelé zlodějům často usnadňují práci.
Jihomoravští policisté od začátku ledna zaznamenali výrazný nárůst případů vloupání
do bytů a rodinných domů. Od začátku ledna už
evidujeme 133 případů krádeží vloupáním, což
je o 35 více než za stejné období loňského roku.
Nejvíc případů se odehrálo v Brně, a to 64 (nárůst o 21 oproti lednu 2013) a na Brně venkově
(26, nárůst + 5). Kriminalisté v součinnosti s uniformovanými policisty intenzivně pracují na objasnění těchto případů a dopadení pachatelů.
K zabezpečení svého majetku by však měli přispět i sami obyvatelé bytů, bytových a rodinných domů. Zabezpečení je vždy individuální
podle toho, jestli se byt nachází v přízemí či pod
střechou, jak vysoko jsou okna, v jaké lokalitě
se nemovitost nachází a podobně. Přesto platí
několik základních doporučení, které mohou
případným zlodějům zkomplikovat práci a odradit je od pokusu o vloupání do vašeho bytu
nebo domu.
Často se zloději dostávají dovnitř přes vstupní dveře. Ty bychom měli zvolit bezpečnostní,

vyztužené a s kvalitním zámkem. Překonání
takových dveří je obtížné a časově náročné
a už tento fakt může odradit případné zloděje.
Zabezpečit je nutné i okna a balkonové dveře – mechanicky například mřížemi, nerozbitnou fólií na skla nebo elektronickým alarmem.
V blízkosti domu nenechávejte žádné nářadí,
které by mohli potenciální pachatelé využít
ke vstupu dovnitř – sekerky, žebříky, trubky
apod. Prostranství před objektem by mělo být
dobře osvětlené, vhodné je použít spínače světel, které se aktivují při pohybu. Samozřejmostí je důkladné zamykání všech dveří a zavření
oken před odchodem z bytu, a to i pokud víte,
že odcházíte jen na krátkou dobu.
Opatření k ochraně majetku je třeba přijmout
zejména před odjezdem na dovolenou. V souvislosti s nadcházejícími prázdninami policisté
doporučují, abyste si cenné předměty, šperky
a finanční hotovost uschovali, např. do trezoru
v bance. O svém odjezdu a nepřítomnosti v bytě
se příliš nezmiňujte širokému okolí (pozor na ší-

ření této informace po sociálních sítích!) a pokud máte možnost, požádejte spolehlivého souseda nebo příbuzného, aby na váš byt dohlédl
– vybraná schránka, rozsvícená světla a pohyb
v bytě navodí dojem, že byt není opuštěný. Pro
tento účel je možné použít také časové spínače.
Pokud zjistíte, že i přes všechna opatření k násilnému vniknutí do bytu či domu došlo, rozhodně nevstupujte dovnitř – pachatel nebo skupina
pachatelů by ještě mohli být uvnitř a mohli vás
ohrozit. S ničím nemanipulujte a rozhodně neuklízejte, abyste nezničili stopy, které jsou pro policii velmi důležitým vodítkem při pátrání po pachateli. Ihned zavolejte na linku 158 a počkejte
na příjezd policistů. Stejně tak nebuďte lhostejní
a obraťte se na bezplatnou linku 158 v případě,
že uvidíte kolem rodinných domků nebo bytů
vašich sousedů podezřelé osoby.
mjr. Mgr. Petra Vedrová
Krajské ředitelství policie Jmk
Preventivně informační oddělení

MALBY 14,- Kč/m2
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!
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII
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Informace petičního výboru
a Občanského sdružení Holásky
Od roku 2011 průběžně monitorujeme
přípravu revitalizace Chráněné přírodní
památky Holásecká jezera. Stejně jako vloni,
tak i v letošním roce bude pokračovat příprava
revitalizace podle plánu vypracovaného
firmou FONTES. Více najdete v článku Ing. V.
Skácela.
Dne 4. února proběhne v sále Zastupitelstva
města Brna veřejné projednání Upraveného
návrhu změny Územního plánu města Brna
„Aktualizace ÚPmB“ včetně vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území. K tomuto návrhu
budeme podávat několik připomínek:
* požadujeme pro lokalitu Chráněné
přírodní památky Holásecká jezera zrušit
návrh zařazení do kategorie rekreační park,
* navrhujeme změnu funkčního využití
území ve vlastnictví města Brna v lokalitě

U potoka podél ulice Ledárenské na parcelách
ve vlastnictví města Brna z dosud platného
funkčního využití BC (plochy čisté bydlení)
nikoliv na BK (bydlení kombinované), nýbrž
na OP (plochy sociální péče), aby bylo možné
vybudovat Domy s pečovatelskou službou
na pozemcích města Brna, aniž by bylo nutné
provést chystanou (pro město evidentně
nevýhodnou) směnu pozemků s firmou
KOMFORT,
* požadujeme změnu návrhu funkčního
využití v lokalitě Vinohrad z BK (bydlení
kombinované) na BR (bydlení v rodinných
domech),
* požadujeme snížení IPP z hodnoty 0,7
na 0,5 v lokalitě Vinohrad, zvýšení IPP na 0,7
provedl OUPR v roce 2009 na žádost firmy
Komfort i přes nesouhlasná stanoviska

Zastupitelstva MČ Tuřany, velké části vlastníků
dotčených pozemků, občanských sdružení,
odborné veřejnosti a pravděpodobně
i protizákonně, tzn. bez veřejného projednání
i bez odpovídající kompetence.
O výsledcích projednání našich připomínek
vás budeme informovat.
V lokalitě U potoka stále probíhá Stavební
řízení na technickou infrastrukturu. Stavební
rozhodnutí zatím nebylo vydáno.

V předchozím vydání Listů jsme vás
informovali o postupu projednávání návrhu
změn nikoliv nového, nýbrž aktuálního
platného Územního plánu města Brna (dále
aktualizace ÚPmB). K tomuto návrhu jsme
podali několik připomínek.
K aktualizaci ÚPmB bylo svoláno na 6.2.2014
mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Tuřany
(ZMČ), ale k projednání připomínek k ÚPmB
nedošlo, neboť díky nepochopitelnému
hlasování opozičních zastupitelů nebyl
odsouhlasen navržený program a zasedání
ZMČ se tudíž neuskutečnilo. Ještě tentýž
den bylo svoláno mimořádné jednání Rady
MČ, která navržené připomínky projednala
a následně v řádném termínu odeslala
na Odbor územního plánování a rozvoje MMB
(dále OÚPR). Na řádném zasedání ZMČ dne
27.2.2014 již byly připomínky odeslané Radou
MČ (sice po termínu, ale přece) jednohlasně
odsouhlaseny všemi přítomnými zastupiteli.
Magistrát města Brna (MMB) obdržel

ve stanovené lhůtě 525 připomínek, 1273
námitek a kromě toho ještě 2351 ostatních
podání, která nejsou způsobilá vyvolat
právní účinky. K aktualizaci ÚPmB podali
v řádném termínu námitky i dva zástupci
veřejnosti, a to Hana Kašpaříková za sdružení
Čisté Tuřany a Martin Chvátal za sdružení
Vlastníci za charakter Holásek, kteří byli
zmocněni na základě podpisů více než 500
spoluobčanů naší městské části pod věcně
shodné připomínky, ve kterých byly shrnuty
nejzásadnější výhrady k navrhovaným
změnám územního plánu.
Po skončení projednání návrhu aktualizace
ÚPmB vypracuje OÚPR návrh na vypořádání
připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách
a následně bude tento návrh doručen státním
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému
orgánu, které mají lhůtu 30 dnů, aby uplatnily
svá stanoviska. Poté bude návrh na vydání
aktualizace ÚPmB s odůvodněním předložen
k projednání orgánům města – Komisi RMB

pro rozvoj města, Radě města Brna a v květnu
či červnu letošního roku Zastupitelstvu
města Brna. Aktualizace ÚPmB by tak mohla
začít platit v průběhu prázdnin. O výsledcích
projednání případně zapracování našich
připomínek vás budeme informovat.
V lokalitě U Potoka stále probíhá Stavební
řízení na technickou infrastrukturu. Dne 20.2
2014 podalo Město Brno žádost o změnu
stavebního povolení z důvodu nesouladu
stávajícího oplocení s platným katastrem
nemovitostí v okolí sjezdu z ulici V Aleji.
Podstatou změny je úprava projektu spočívající
v dočasném zúžení chodníku na minimální
průchozí profil 1,00 m mezi obrubami do doby
majetkoprávního vyrovnání s majitelem
sousedního pozemku. Na den 28.března
nařídil Stavební úřad v Tuřanech k této věci
ústní jednání pozvaných účastníků řízení
a dotčených orgánů a poté do 5 dnů ve věci
rozhodne.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská
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Ing. Vladimír Skácel, PhDr. Hana Dombrovská
Příspěvek OS Holásky nebyl technickým
nedopatřením zařazen do lednového vydání
Listů č.1/2014.
					
Michal Krátký, předseda Komise redakční

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Rekonstrukce koupelnových jader, bytů a RD. Instalatérské a topenářské práce.

Věroslav Mráz, tel.: 603 246 192

- ELPEMA Petr Máca
U Lesíčka 18 , 620 00
Brno - Brněnské Ivanovice
telefon : 731 934 074
e - mail: elpema@seznam.cz

NABÍZÍ:
servis plynových kotlů všech
typů a značek
•• důkladné pravidelné roční
prohlídky a vyčištění kotlů
•• mechanické a chemické čištění
sezónní i mimo sezónu
•• odborné seřízení plynových
spotřebičů
•• moderní diagnostika pro
všechny plynové spotřebiče
•• vystavení písemné revizní
zprávy
•• váš plynový kotel bude vždy
v dobré kondici
•• uvádění plynových kotlů
do provozu i po delší odstávce
•• poskytnutí plné záruky
i v případě vámi zakoupených
kotlů
•• rekonstrukce spalinových
cest v případě výměny kotle
elektroinstalace a revize
elektroinstalací
•• opravy a revize hromosvodů
•• revize plyn, měření a regulace,
voda,plyn, topení
••

vážím si zákazníků a práce mě
baví,vše dělám s nadšením,
příznivé ceny, stejné v sezóně
i mimo sezónu a bohaté
zkušenosti

www.elpema.webnode.cz

Stavba krbů a komínů, zapojení kamen do komínů, kompletní realizace.
Ing. Miroslav Skutek, tel.: 728 330 840
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII
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Dobrá zpráva pro brněnské třídiče
– počátkem dubna Brno třídí všechny plasty
Nově mohou občané města Brna do žlutých či drátěných
kontejnerů vhazovat kromě zaběhnutých PET lahví a
nápojových kartonů i další plastové obaly jako jsou fólie,
sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží včetně obalů od CD
disků a dalších výrobků z plastů.
www.sako.cz

Aikidó, cesta harmonie mysli.
Yoshinkan Aikido není jenom sport.
Je to spoleèný vývoj jak fyzických
tak i psychických dovedností.
Obsahuje také ale i soubor velice
úèinných obraných technik, které
jsou dostupné všem.
Bez rozdílu velikosti, vìku, pohlaví,
rasy i náboženství.

AIKIDO

Nikdy prostì není pozdì zaèít cokoli,
hlavnì když to èlovìk dìlá s chutí a rád.

www.yoshinkan-aikido.cz

T.: 734 279 288

Problematika
volného pobíhání
a venčení psů
V naší městské části se v poslední době zvýšil počet
psů, kteří se na veřejném prostranství pohybují
volně, bez dohledu majitele. V souvislosti s tím
jsme několikrát zaznamenali
i napadení
občanů nebo jiných zvířat, které často končí
poraněním napadeného.. Žádáme proto majitele
psů, aby nenechali své psy volně pobíhat, protože
v opačném případě bude docházet k jejich odchytu
a následnému umístění do útulku. Žádáme také
všechny občany, kteří jsou svědky volného pobíhání
psů, aby tuto skutečnost neprodleně sdělili městské
policii na bezplatné tel. číslo 156.
Dalším nešvarem, který v naší městské části přes
veškerá upozornění přetrvává, je znečišťování
veřejného prostranství, ke kterému dochází při
venčení psů. Nejen, že majitelé psů po nich neuklízí
výkaly, ale dokonce poškozují majetek spoluobčanů
tím, že své miláčky nechají znečišťovat jejich
nemovitosti. Týká se to převážně poškozování
omítek domů.
Je třeba, aby si občané konečně uvědomili, že
nesou za své psí svěřence odpovědnost.
Žádáme proto všechny majitele psů, aby byli
ke svým spoluobčanům ohleduplní a dodržovali
právní předpisy vydané statutárním městem
Brnem. Jedná se především o obecně závaznou
vyhlášku č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení
místních
záležitostí
veřejného
pořádku.
Problematiku znečišťování veřejného pořádku
psími výkaly řeší zase obecně závazná vyhláška č
10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství.
Porušováním těchto obecně závazných vyhlášek
se majitelé psů dopuštějí přestupků za, které jim
může být ve správním řízení uložena pokuta až
do výše 30.000,- Kč.

...náøadí, silikony, tmely, lepidla, drogerie,
barvy, laky, spojovací materiál, zámky,
kování, kuchyòské a hospodáøské potøeby,
elektro, galanterie, punèochové zboží,
papírnictví, kanceláøské potøeby........
Tuøanské nám. 37, Brno-Tuøany
Otevírací doba: po-pá 8-17, so 8-11 hod.

P

PARKOVÁNÍ PØED
PRODEJNOU

Tel.: 545 219 671
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