
Zápis 
 

z 10. zasedání Komise životního prostředí Rady městské části Brno – Tuřany 
konaného dne 1. prosince  2021 

 
Přítomni:         Omluveni:                                            
 
Hana Dombrovská      Anna Magni 
Miroslava Kosinová                   Jiří Vašíček 
Marek Blažek 
 
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 9. zasedání Komise 
2. Úkol Rady: Studie - Návrh opatření pro zlepšení ekologické hodnoty pozemků v 

zahrádkářské kolonii u letiště Brno - Tuřany 
3. Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno – Tuřany 
4. Různé 

 
Hlasování:   pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 
Program byl schválen. 
 
 

1.Připomínky a informace k Zápisu z 9. zasedání Komise 
 
K Zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 

2. Studie - Návrh opatření pro zlepšení ekologické hodnoty pozemků v 
zahrádkářské kolonii u letiště Brno - Tuřany 
 
Rada MČ Brno – Tuřany (81/VIII. schůze Rady MČ, 8.11.221) požaduje stanovisko Komise 
ke Studii - Návrh opatření pro zlepšení ekologické hodnoty pozemků v zahrádkářské kolonii 
u letiště Brno – Tuřany. 
 
Komise se seznámila se Studií. Zahrádkářům byly záměry Studie prezentovány na besedě 
za přítomnosti jejího zpracovatele … v červnu 2021. Ke Studii a stavu zahrádkářské kolonie 
se také vyjádřila její předsedkyně … .  
Komise diskutovala o významu Studie pro zahrádkářskou kolonii a o možných způsobech 
zapojení MČ do řešení navrhovaných ve Studii.  
 
Usnesení: 
Komise hodnotí snahu o zlepšení ekologické hodnoty pozemků v zahrádkářské kolonii u 
letiště Brno – Tuřany vyjádřenou vypracováním Studie velmi kladně a doporučuje Radě MČ: 
 

- Zajistit výrobu dřevěných prvků (viz kapitolu “Opatření speciální” Studie) a to podle 
domluvy se zahrádkářským svazem (předsedkyně …). 



- V souladu s návrhem ve Studii (viz kapitola “Opatření speciální – Alej”) a dle 
možností MČ vysadit alej a keře “mezi SV rohem a okrajem nejbližší sousední ZK”. 

- Zajistit dobrou průjezdnost příjezdové cesty - spadané a přesahující větve v důsledku 
doporučení Studie ponechat suché stromy v zahradě do rozpadu. 

 
Hlasování: pro: 3  proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

3. Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno - Tuřany 
 
Předsedkyně Komise podala informace o záležitostech týkajících se životního prostředí v MČ 
Brno – Tuřany a zodpověděli otázky členů Komise: 
 
Projekt sadových úprav a herního hřiště Lesíček 
Lokalita Grunty 
Revitalizace lokality “Moruše” 
ÚSES 
Studie polyfunkčního domu (Regulační plán V aleji, Holásky) 
 

 
4.Různé 
 
Do bodu Různé se nikdo nepřihlásil. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 19.00 hod. 
Příští zasedání bude svoláno předsedkyní Komise dle potřeby.  
 
 
 
V Brně - Tuřanech, dne 2. prosince 2021 
 
Zapsala:  Hana Dombrovská  
 
 
 
 
                                                                        -------------------------------------------------- 
                                                                                 PhDr. Hana Dombrovská 
                                                                      předsedkyně Komise životního prostředí           


