
Zápis 
 

z 9. zasedání Komise životního prostředí Rady městské části Brno – Tuřany 
konaného dne 16. června 2021 

 
Přítomni:         Omluveni:                                            
 
Hana Dombrovská    Miroslava Kosinová                
Anna Magni 
Jiří Vašíček 
Marek Blažek 
 
Radek Vondra – jako host 
 
Přítomen nadpoloviční počet členů, Komise životního prostředí (dále jen Komise) je tedy 
usnášeníschopná. 
 
Zasedání Komise bylo svoláno emailem. Bylo zahájeno v 18.00 hod., místo setkání klubovna 
radnice MČ Brno –Tuřany, Tuřanské nám. 1. 
 
Návrh programu: 
 

1. Připomínky a informace k Zápisu z 8. zasedání Komise 
2. Revitalizace lokality “Moruše” 
3. Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno – Tuřany 
4. Různé 

 
Hlasování:   pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
Program byl schválen. 
 
 

1.Připomínky a informace k Zápisu z 8. zasedání Komise 
 
K Zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Byly podány informace k bodům z minulých zasedání Komise: 
Projekt sadových úprav a herního hřiště Lesíček 
Lokalita Grunty 
Studie Tuřanský hřbitov 
Plochy nejvýznamnější zeleně 
 
 

3. Revitalizace lokality “Moruše” 
 
Rada MČ Brno – Tuřany požaduje stanovisko Komise k záměru MČ revitalizovat území 
zvané “Moruše” za ZŠ Měšťanská na pozemcích p.č. 268/1 a p.č. 3738 v k.ú. Tuřany. 
 
Komise se seznámila s mapami, fotografiemi a grafickými podklady území. Pan starosta 
informoval o záměrech a možnostech revitalizace. Někteří členové Komise lokalitu předem 
navštívili, aby poznali její aktuální stav.  
Komise diskutovala o stavu a významu lokality a možných způsobech pojetí revitalizace.  
 
 
 



Usnesení: 
Komise hodnotí záměr revitalize území “Moruše” kladně a doporučuje jeho realizaci a to 
následujícím způsobem: 

- Provézt základní vyčištění náletů a suchých stromů, prosvětlit keřové patro 
- Zadat odbornou studii podle stavu po vyčištění 
- Ponechat stávající morušovníky, ponechat ostatní zdravé stromy, a to vzrostlé i 

perspektivní 
- Dosadit mladé morušovníky 

 
Komise připraví výzvu do Listů s žádostí občanům o poskytnutí informací popř. fotografií k 
historii morušového lesíku. Tyto informace mohou být později využity na informační tabuli v 
lokalitě a zpracovány v samostatném článku.  
 
Hlasování: pro: 4  proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

3. Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno - Tuřany 
 
Předsedkyně Komise a pan starosta podali informace o záležitostech týkajících se životního 
prostředí v naší městské části a zodpověděli otázky členů Komise: 
 
Výrobní, skladovací a prodejní prostory a administrativa – Kaštanová (chodník k Lídlu) 
Autovraky 
Územní plán 
Úklid jezer – 18. září 
Zdravotní středisko, Pošta 
Balbínův pramen 
Trvalkové záhony 
Dětská hřiště 
 
 

4.Různé 
 
Podněty členů Komise: 
 
1.Realizovat travnaté luční pásy podél k tomu vhodných cest 
 
2.Revitalizovat remízky v Holáskách při cestě k biotopu  
 
Tyto náměty budou dále rozpracovány a řešeny v příštích zasedáních Komise v závislosti na 
místních podmínkách i možnostech MČ.  
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 19.45 hod. 
Příští zasedání bude svoláno předsedkyní Komise dle potřeby.  
 
V Brně - Tuřanech, dne 16. června 2021 
 
Zapsala:  Hana Dombrovská  
 
 
                                                                        -------------------------------------------------- 
                                                                                 PhDr. Hana Dombrovská 
                                                                      předsedkyně Komise životního prostředí           


