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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO 
 

ZÁPIS 

z 67/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 19. 4. 2021 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; PhDr. Hana Dombrovská, členka 

Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady; Lenka Smutná, členka Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 67/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 67/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

 Kontrola úkolů 

 Program 16/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

Rada projednala návrh programu 16/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit program 16/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části 

Brno-Tuřany takto:  

1. Technický bod  

2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva 

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady 

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva 

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty 

7. Návrhy a podněty občanů 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 

9. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2021  

10. Účetní závěrka roku 2020  

11. Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2020  

12. Žádosti o programové dotace pro rok 2021  

13. Aktualizace seznamu ploch nejvýznamnější zeleně 

14. Doplnění návrhu vyhlášky – Statut města Brna 

15. Prodej části pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Dvorska  

16. Prodej pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany  

17. Prodej pozemků v zemědělském areálu Brno-Tuřany  

18. Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice – Jahodová  

19. Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice – Tuřanská  

20. Směna pozemků v k.ú. Holásky  

21. Směna pozemků v k.ú. Tuřany a v k.ú. Holásky  

22. Organizace dopravy v oblasti Kudrnova a okolí  

23. Předkupní právo k chatě č.e. 278 v k.ú. Brněnské Ivanovice  

24. Předkupní právo k chatě č.e. 30 v k.ú. Tuřany 

25. Výkup pozemků v k.ú. Dvorska 

26. Obecně závazná vyhláška o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

27. Různé 

28. Závěr 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí:  ÚT     Termín: ihned 
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 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021  

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 pro ZMČ. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 3/2021. Rozpočtové opatření tvoří 

přílohu č. 2 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2021 

Rada se seznámila s výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2021. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2021  

a požaduje, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Účetní závěrka roku 2020 

Rada projednala účetní závěrku městské části Brno-Tuřany sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 

2020. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit účetní závěrku městské části Brno-Tuřany sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2020 uvedenou v příloze č. 3 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE      Termín: ZMČ 

 Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2020 

Rada projednala celoroční hospodaření a finanční vypořádání městské části Brno-Tuřany za rok 2020 

a závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2020. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním 

městské části Brno-Tuřany za rok 2020, a to bez výhrad, a schválit závěrečný účet městské části Brno-

Tuřany za rok 2020 uvedený v příloze č. 4 zápisu.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

 Žádost o individuální dotaci pro rok 2021 

Rada projednala žádost TJ Brno, Dvorska, z.s., o poskytnutí individuální dotace na dostihový den dne 

12. 6. 2021 z rozpočtu městské části Brno-Tuřany pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Brno, Dvorska, z.s., na dostihový den dne 12. 6. 

2021 ve výši 18.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 Žádosti o programové dotace pro rok 2021 

Rada projednala žádosti organizací o poskytnutí dotací z programu Provoz subjektů podporujících 

tělovýchovné a sportovní aktivity pro rok 2021. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z programu Provoz subjektů podporujících 

tělovýchovné a sportovní aktivity dle tabulky uvedené v příloze č. 5 a schválit text smlouvy uvedený 

v příloze č. 6. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 
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 Aktualizace seznamu ploch nejvýznamnější zeleně 

Rada se seznámila s aktualizací seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně dle současného 

stavu a potřeb. Seznam je součástí obecně závazné vyhlášky č. 10/2014, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška SMB č. 15/2007, o ochraně zeleně ve městě Brně. 

Usnesení: 

Rada revokuje své rozhodnutí z 66/VIII. schůze ze dne 7. 4. 2021 tak, že doporučuje Zastupitelstvu 

souhlasit s podobou aktualizovaného seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně, který tvoří 

přílohu zápisu č. 7. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

 Komise výstavby a rozvoje - zápis 

Rada projednala zápis z 11/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 12. 4. 2021.  

Usnesení: 

Rada bere na vědomí zápis z 11/VIII. schůze Komise výstavby a rozvoje, která se konala dne 12. 4. 

2021. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ihned 

 Prodej a pronájem části pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila s návrhem … na dispozici s majetkem města, jehož předmětem je prodej a 

pronájem části pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Dvorska o výměře 16 m2. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Dvorska o výměře 16 m2. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Dvorska  

o výměře 16 m2. 

Dotčená část pozemku p.č. 257/1 je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Prodej pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s návrhem … na dispozici s majetkem města, jehož předmětem je prodej pozemku 

p.č. 1066 v k.ú. Tuřany, na kterém je postavena stavba rodinného domu č.p. 687 ve vlastnictví 

žadatele. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany vlastníkovi 

stavby, která se na pozemku nachází. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Prodej pozemků v zemědělském areálu Brno-Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí Magistrátu města Brna, Majetkového odboru, o vyjádření k prodeji 

pozemků v zemědělském areálu, který se nachází mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká 

v Brně-Tuřanech (areál AGRO Brno-Tuřany).  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem pozemků v zemědělském areálu, který se 

nachází mezi ulicemi Pratecká, Dvorecká a Myslivecká v Brně-Tuřanech, a to do doby vyřešení 

následujících záležitostí: 

- část stavby na pozemku p.č. 188 v k.ú. Tuřany bezplatně užívá městská část Brno-Tuřany na 

základě dohody s Odborem správy majetku MMB jako zázemí pro pracovníky Odboru údržby 

a péče o veřejné prostranství MČ, v roce 2019 městská část do opravy části této stavby 

investovala cca 1,5 mil. Kč, v případě prodeje by městská část přišla o toto zázemí bez 

náhrady; 

- pozemky při hlavním vstupu do areálu z ulice Pratecká včetně vrátnice vlastní soukromí 

vlastníci (zejména AGRO Brno-Tuřany, a.s.), bez souhlasu těchto vlastníků není zajištěn 

přístup k pozemkům, které mají být předmětem prodeje, z ulice Pratecká, zpřístupněním 
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pozemků přes ulice Myslivecká a Východní by došlo k neadekvátnímu dopravnímu zatížení 

této oblasti; 

- do prodeje byly zahrnuty i pozemky, které leží mimo zemědělský areál, a to zejména pozemek 

p.č. 211/1 v k.ú. Tuřany, na jehož části má v budoucnu vzniknout účelová komunikace,  

a pozemek p.č. 209/3 a část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Tuřany, které slouží jako parkoviště 

stavby na pozemku p.č. 209/2 v k.ú. Tuřany v soukromém vlastnictví; 

- v roce 2012 vznikla na základě objednávky Odboru územního plánování a rozvoje MMB 

územní studie dotčeného areálu, se kterou není předmětný prodej v souladu, zejména by 

v dotčeném areálu měla vzniknout komunikace, která bude přímo napojena na budoucí 

obchvat Tuřan. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice - Jahodová 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 250/7 o výměře 1.400 m2 a 

p.č. 249/1 o výměře 450 m2, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví statutárního 

města Brna, za pozemky p.č. 250/38 a p.č. 250/110, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve 

vlastnictví žadatele.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se směnou částí pozemků p.č. 250/7 o výměře 1.400 m2 a 

p.č. 249/1 o výměře 450 m2, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví statutárního 

města Brna, za pozemky p.č. 250/38 a p.č. 250/110, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve 

vlastnictví …. Dotčené části pozemků p.č. 250/7 o výměře 1.400 m2 a p.č. 249/1 o výměře 450 m2 

jsou vyznačeny v mapách, které tvoří přílohu č. 9 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice - Tuřanská 

Rada se seznámila s návrhem pana ..., na směnu části pozemku statutárního města Brna p.č. 294/1 

v k.ú. Brněnské Ivanovice, která je využívaná jako součást zahrad přilehlých k domům v ulici 

Tuřanská, za pozemek p.č. 267/26 v k.ú. Brněnské Ivanovice, který je ve spoluvlastnictví vlastníků 

domů v ulici Tuřanská užívajících část pozemku p.č. 294/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se směnou části pozemku statutárního města Brna p.č. 

294/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, která je využívaná jako součást zahrad přilehlých k domům v ulici 

Tuřanská, za pozemek p.č. 267/26 v k.ú. Brněnské Ivanovice, který je ve spoluvlastnictví vlastníků 

domů v ulici Tuřanská užívajících část pozemku p.č. 294/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Dotčená část 

pozemku p.č. 294/1 je vyznačena v mapě, která tvoří přílohu č. 10 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Směna pozemků v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila se žádostí Magistrátu města Brna, Majetkového odboru, o vyjádření ke směně 

pozemků p.č. 191/1 a p.č. 195/20, oba v k.ú. Holásky, ve vlastnictví statutárního města Brna za 

pozemek p.č. 195/19 v k.ú. Holásky ve vlastnictví pana ….  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se směnou pozemků p.č. 191/1 a p.č. 195/20, oba v k.ú. 

Holásky, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 195/19 v k.ú. Holásky ve vlastnictví 

pana …. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Směna pozemků v k.ú. Tuřany a v k.ú. Holásky 

Rada se seznámila s návrhem … na dispozici s majetkem města, jehož předmětem je směna pozemku 

p.č. 2271 v k.ú. Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 4145 v k.ú. Tuřany ve 

vlastnictví žadatele, a dále zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemkům p.č. 2269 a p.č. 2293 

v k.ú. Holásky. 
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Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se směnou pozemku p.č. 2271 v k.ú. Holásky ve vlastnictví 

statutárního města Brna za pozemek p.č. 4145 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví …  

a nesouhlasit se zřízením věcného břemene chůze a jízdy k pozemkům p.č. 2269 a p.č 2293 v k.ú. 

Holásky. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Pronájem části pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila se žádostí … o pronájem části pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska za účelem zřízení 

výběhu pro koně. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 486 v k.ú. Dvorska …. Rada schvaluje nájemní 

smlouvu dle přílohy č. 11 zápisu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti ke studni 

Rada projednala užívání studně na pozemku p.č. 2350 v k.ú. Holásky u domu U Potoka 10, kterou má 

pronajatou Moravský rybářský svaz, místní organizace Brno 4. V současné době je studna nefunkční  

a neudržovaná, nájemce tedy neplní svou povinnost starat se o studnu s péčí řádného hospodáře.  

Usnesení: 

Rada vypovídá smlouvu o nájmu nemovitostí ze dne 3. 12. 2003, č. sml.: 03-02-64, uzavřenou 

s Moravským rybářským svazem, místní organizací Brno 4, jejímž předmětem je pronájem studny na 

pozemku p.č. 2350 v k.ú. Holásky, a to z důvodu nespravování studny s péčí řádného hospodáře. Rada 

ukládá úřadu připravit výpověď smlouvy a pověřuje starostu podpisem této výpovědi. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Dohoda o vzájemném postupu při vybudování veřejně přístupné účelové komunikace 

Rada projednala návrh dohody o vzájemném postupu při vybudování veřejně přístupné účelové 

komunikace s … a …. Předmětem dohody je závazek … vybudovat na své náklady veřejně přístupnou 

účelovou komunikaci na pozemku p.č. 790/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Po vybudování a kolaudaci 

této komunikace bude předána do majetku statutárního města Brna a do správy městské části Brno-

Tuřany.  

Usnesení: 

Rada schvaluje dohodu o vzájemném postupu při vybudování veřejně přístupné účelové komunikace 

na pozemku p.č. 790/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice s … a …, schvaluje text dohody, který tvoří přílohu 

č. 12 zápisu, a pověřuje starostu podpisem této dohody. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Pacht pozemku p.č. 704/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … o pacht pozemku p.č. 704/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pachtem pozemku p.č. 704/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice …, vlastníkovi pozemku p.č. 

705 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada schvaluje pachtovní smlouvu dle přílohy č. 13 zápisu a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 Organizace dopravy v oblasti Kudrnova a okolí 

Rada se seznámila s aktualizovaným návrhem Brněnských komunikací, a.s., na úpravu organizace 

dopravy v oblasti ulice Kudrnova a okolí.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu požadovat: 
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- realizovat navrženou změnu organizace dopravy se změnou – zobousměrnění ulice 

Vyšehradské v celé délce, 

- omezit parkování vozidel kategorie N1 pro dvě parkovací místa před domem Tuřanská 49, 

- zrušit dvě parkovací místa při výjezdu z ulice Měšťanská na ulici Tuřanskou, 

- stanovit zónu 30 km/hod v celé oblasti, 

- omezit parkování vozidel kategorie N1 v celé oblasti v době od 19:00 do 7:00 hodin. 

Rada doporučuje Zastupitelstvu hlasovat odděleně o jednotlivých opatřeních. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Předkupní právo k chatě č.e. 278 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí Magistrátu města Brna, Majetkového odboru, o vyjádření k využití 

předkupního práva ke stavbě pro rodinnou rekreaci č.e. 278 ve vlastnictví …, postavené na pozemku 

p.č. 1492/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna, a to za kupní cenu 

190.000,- Kč.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně statutárního města Brna.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Předkupní právo k chatě č.e. 30 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k využití předkupního práva k chatě č.e. 30 v jejím 

vlastnictví, postavené na pozemku p.č. 4031 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví statutárního města Brna, a to 

za kupní cenu 120.000,- Kč.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně statutárního města Brna.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Výkup pozemků v k.ú. Dvorska, 

Rada se seznámila se záměrem statutárního města Brna vykoupit soukromé pozemky v dostihovém 

areálu ve Dvorskách. Dále se seznámila se znaleckým posudkem č. 4604-14/21, který dne 15. 3. 2021 

vypracoval …, a kterým byla stanovena cena dotčených pozemků jednotkovou cenou 220,- Kč/m2. 

Svůj zájem prodat své pozemky zatím projevili: 

- … 

o pozemek p.č. 413 o výměře 3 855 m2, cena 848.100,- Kč 

- … 

o pozemek p.č. 417 o výměře 8 217 m2, cena 1.807.740,- Kč 

- … 

o pozemek p.č. 419 o výměře 8 680 m2, cena 1.909.600,- Kč 

o pozemek p.č. 437 o výměře 8 757 m2, cena 1.926.540,- Kč 

- … (id. ¼), … (id. ½) a … (id. ¼) 

o pozemek p.č. 421 o výměře 10 697 m2, cena 2.353.340,- Kč 

o pozemek p.č. 435 o výměře 11 169 m2, cena 2.457.180,- Kč  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků:  

o pozemek p.č. 413 o výměře 3 855 m2, za cenu 848.100,- Kč, 

o pozemek p.č. 417 o výměře 8 217 m2, za cenu 1.807.740,- Kč, 

o pozemek p.č. 419 o výměře 8 680 m2, za cenu 1.909.600,- Kč, 

o pozemek p.č. 421 o výměře 10 697 m2, za cenu 2.353.340,- Kč, 

o pozemek p.č. 435 o výměře 11 169 m2, za cenu 2.457.180,- Kč, 

o pozemek p.č. 437 o výměře 8 757 m2, za cenu 1.926.540,- Kč, 

postupem dle čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, a to za podmínky poskytnutí finančního 

transferu statutárním městem Brnem ve výši 11.302.500,- Kč.  

Rada doporučuje Zastupitelstvu požádat statutární město Brno o poskytnutí finančního transferu ve 

výši 11.302.500,- Kč na výkup shora uvedených pozemků. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Vyhrazené parkovací stání Popelova 55 

Rada se seznámila se žádostí Odboru dopravy MMB o vyjádření k prodloužení vyhrazeného 

parkovacího stání na ulici Popelově před domem č. or. 55 pro držitele průkazu ZTP. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s prodloužením vyhrazeného parkovacího stání na ulici Popelově před domem č. or. 55 

pro držitele průkazu ZTP. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k PD na obytný soubor na Ivanovickém náměstí 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře HiProject s.r.o., o vyjádření k projektové 

dokumentaci pro společné povolení stavby nazvané „Obytný soubor Ivanovické náměstí 5/26, Brno, 

k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 1153 a 1154/1“.  

Usnesení: 

Rada požaduje doplnění žádosti předložení kompletní projektové dokumentace pro společné povolení 

stavby, včetně výkresové části projektové dokumentace. Dále Rada požaduje doplnit výpočet pro 

parkovací stání pro objekt SO1.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k záměru rekonstrukce kaple na hřbitově 

Rada se seznámila se žádostí Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, o vyjádření 

k záměru odvedení dešťových vod ze střechy kaple na hřbitově do veřejné kanalizace na ulici Pratecké 

v rámci rekonstrukce kaple. 

Usnesení: 

Rada nemá námitky k záměru odvedení dešťových vod ze střechy kaple na hřbitově do veřejné 

kanalizace na ulici Pratecké v rámci rekonstrukce kaple. Rada upozorňuje žadatele, že v Tuřanech je 

oddílná kanalizace a v ulici Pratecké je vedena pouze stoka splaškové kanalizace, a že souhlas se 

záměrem odvedení dešťových vod ze střechy kaple do splaškové stoky v ulici Pratecké je třeba 

projednat se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k doplňku PD na výstavbu stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska 

Rada se seznámila se žádostí … o vyjádření k doplňku projektové dokumentace na stavbu nazvanou 

„Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorska“. 

Usnesení: 

Rada nemá připomínky k doplňku projektové dokumentace na stavbu nazvanou „Výstavba stezky 

pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorska“. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k záměru stavebních úprav ohradní zdi na p.č. 857 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila se žádostí …, …, o vyjádření k záměru stavebních úprav ohradní zdi mezi pozemky 

p.č. 857, p.č. 874/8 a p.č. 874/2 v k.ú. Tuřany. Stavební úprava spočívá ve vybourání stávajících dveří 

a jejich nahrazení vjezdovými vraty. 

 

 

Usnesení: 

Rada souhlasí se záměrem stavebních úprav ohradní zdi mezi pozemky p.č. 857, p.č. 874/8 a p.č. 

874/2 v k.ú. Tuřany, které spočívají ve vybourání stávajících dveří a jejich nahrazení vjezdovými 

vraty. Rada požaduje protokolární předání komunikace před zahájením stavebních úprav zdi, uvedení 

komunikace do původního stavu a protokolární převzetí zpět po dokončení stavebních úprav, a to 

vzhledem k tomu, že na pozemku p.č. 874/8 v k.ú. Tuřany je provedeno zpevnění zámkovou dlažbou. 
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Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Vyjádření k projektové dokumentaci Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace 

Rada se seznámila se žádostí projekční kanceláře PROKAN smart, s.r.o., o vyjádření k projektové 

dokumentaci stavby nazvané „Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace“. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektovou dokumentací stavby nazvané „Brno, kmenová stoka E – oprava 

kanalizace“ za předpokladu dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně 

ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 14 zápisu.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 Obecně závazná vyhláška o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Rada projednala žádost Odboru životního prostředí  MMB o stanovisko k návrhu obecně závazné 

vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

 Různé 

 Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 19. 4. 2021 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


