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

 

USNESENÍ 

přijatá na 17/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany 

konaném dne 24. 6. 2021 

__________________________________________________________________________________ 

Bod 1. – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu) 

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 17/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany 

ověřovatele zápisu Lenku Smutnou a Antonína Tůmu. 

 

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 17/VIII. zasedání Zastupitelstva 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. Připomínky k upravenému Návrhu územního plánu města Brna 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 

10. Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných 

paliv 

11. Prodej části pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

12. Prodej pozemku v k.ú. Holásky 

13. Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice 

14. Různé 

15. Závěr 

 

Bod 8. programu ZMČ – Připomínky k upravenému Návrhu územního plánu města Brna 

 

Usnesení č. 1 – Oblast Sladovnická, Rolencova, Lesék 
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s trasováním komunikace v prodloužení ulice Sladovnické 

do Rolencovy v ploše BI-2, nesouhlasí s napojením na ulici Jubilejní a požaduje prodloužení ulice 

Sladovnické v trase stávající účelové komunikace přes železniční trať do Holásek k ulici Závětrné.  

 

Usnesení č. 2 – Plochy výroby, lehké výroby a skladování kolem dálnice a letiště  
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje v ploše TU-10 zrušit plochy lehké výroby E a toto území 

ponechat jako zemědělskou půdu A. Navržená grafická podoba lokality tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 3 – Oblast kolem Tovární  
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje zrušit plochu TU-1 v části P/a3 a ponechat zemědělskou 

půdu A, zrušit plochu W/v3 na k.ú. Tuřany, nahradit ji plochou zahrádek I a situovat komunikační 

napojení oblasti Tovární a Žlíbky-Ovčírny před obchvat tak, aby nedocházelo k závleku dopravy  

z nových návrhových ploch do centra Tuřan. 

 

Usnesení č. 4 – Plochy kolem Letiště  
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje zrušit plochy pro průmysl P severně od letiště a ponechat 

zde zemědělskou půdu A.  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje, aby případný rozvoj průmyslových ploch na jihu města byl 

podmíněn realizací obchvatu Tuřan a dálničního sjezdu na D1. 
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Usnesení č. 5 – Dvorska plochy zahrádek  
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje zrušit plochu zahrádek proti závodišti a ponechat ornou půdu 

A. Zahrádky je možné umístit do vytipovaných vhodných území na pozemcích města např. severně od 

Pratecké nebo místo ploch E/a2 severně od ulice Grunty dle mapy, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 6 – Orlovna  
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje zařadit celý areál Orlovny do plochy sportu S. Navržená 

grafická podoba lokality tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 7 – Regulační plán V Aleji 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje, aby informace o zpracovaném regulačním plánu byla 

zapracována v kartě lokality Ho-2, a to včetně odůvodnění jeho souladu s novým územním plánem tak, 

aby nebyla zpochybněna a omezena doba jeho platnosti.  

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany požaduje, aby bylo definováno, pro jakou část rozvojové lokality je 

regulační plán zpracován. 

 

Bod 9. programu ZMČ – Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, které tvoří přílohu usnesení. 

 

Bod 10. programu ZMČ – Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných 

druhů pevných paliv 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje 

spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna 

 

Bod 11. programu ZMČ – Prodej části pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice o výměře 240 m2 vlastníkovi pozemku p.č. 1316/5 v k.ú. Brněnské Ivanovice z důvodu 

plánovaného využití pozemku jako zeleň a vedení sítě NN v pozemku. 

 

Bod 12. programu ZMČ – Prodej pozemku v k.ú. Holásky 
Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 2337 v k.ú. Holásky z důvodu 

možné potřeby pozemku v rámci akce „Revitalizace Holáseckých jezer“ a možnosti budoucího pěšího 

průchodu k Holáseckým jezerům. 

 

Bod 13. programu ZMČ – Směna pozemku v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí se směnou pozemků p.č. 44/1, 44/7, 44/18, 16 a části 

pozemku p.č. 5/1, vše v k.ú. Brněnské Ivanovice, ve vlastnictví statutárního města Brna za id ½ pozemku 

p.č. 3/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví paní …, dotčená část pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice je vyznačena v orientačním zákrese, který tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Antonín Tůma 

ověřovatel zápisu 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

podepsán dne: 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Lenka Smutná 

ověřovatel zápisu 

podepsána dne: 

 


