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Zápis 

ze schůze č. 13/VIII. Komise výstavby a rozvoje, 

konané dne 15.11.2021 na ÚMČ Brno – Tuřany. 

 

Přítomni: členové a hosté dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Program schůze: 

1. Obytná zástavba při ulicích Rolencova a Písníky v Brně-Holáskách 

2. Informace o souboru úprav II.návrhu Nového ÚPMB 

3. Studie polyfunkčního domu V Aleji 

4. Různé 

 (hlasování je ve tvaru pro/proti/zdržel se) 

 

Jednání začalo v 18:02hod. Přítomno bylo 8 členů komise a 3 hosté. 

 

Usnesení: 

Komise souhlasí s navrženým programem a je usnášeníschopná.  

Hlasování: 8/0/0    Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Komise souhlasí s navrženým programem a je usnášeníschopná a ověřovatelem zápisu je 

určen Ing.Zdeněk Oprchal. 

Hlasování: 8/0/0    Usnesení bylo přijato. 

 

1. Obytná zástavba při ulicích Rolencova a Písníky v Brně-Holáskách  

Komise se seznámila s návrhem společnosti AGSTAV na řešení příjezdové komunikace 

do/z lokality Písníky z/do ulice Rolencové. 

 

Návrh usnesení: 

Komise doporučuje radě nesouhlasit s navrženým dopravním řešením a požadovat 

realizaci napojení lokality v trase stávající komunikace do Cola-Transportu 

 

Hlasování: 7/0/1    Usnesení bylo přijato. 

 

2. Informace o souboru úprav II.návrhu Nového ÚPMB 

Komise se seznámila s návrhem na zapracování požadavků MČ na úpravu II. Návrhu 

nového územního plánu (ÚPmB). 

 

Návrh usnesení: 

Komise vzala informaci o souboru úprav II.návrhu Nového ÚPMB na vědomí. 

 

Hlasování: 8/0/0    Usnesení bylo přijato. 
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3. Studie polyfunkčního domu V Aleji 

Komise se seznámila s architektonickou studií "Družstevní bytový dům V Aleji Brno - 

Holásky" vypracovanou architektskou kanceláří Pelčák a partner architekti. 

 

Návrh usnesení: 

Komise se seznámila se studií "Družstevní bytový dům V Aleji Brno - Holásky". 

 

Hlasování: 8/0/0    Usnesení bylo přijato. 

 

4. Různé  

Pan starosta podal informaci o jednáních na BO MMB ohledně průběhu přípravy výstavby 

domu s pečovatelskou službou, mateřskou školou a bytových domů v lokalitě U Potoka. 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Martin Chvátal   Ověřovatel zápisu:       Ing. Zdeněk Oprchal 

   předseda komise              člen komise  

 

 

 

 

Příloha:   1. Presenční listina 

  


