ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO
ZÁPIS
z 21/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,
které se konalo dne 24. 2. 2022 od 19:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1
Přítomni: PhDr. Hana Dombrovská; Ing. Miroslav Dorazil; Ing. Hanuš Horák; Ing. Martin Chvátal;
Karel Kuchta; Bc. Michal Krátký; Mgr. Marek Lang; Bc. Lukáš Lach; Jaromír Měrka; Ing. Michal
Meluzín; Pavel Odehnal; Leoš Prokeš, MBA; Ing. Jiří Protivínský, Ph.D.; Lenka Smutná; Radomír
Vondra
Mgr. Jiří Polák – tajemník
Za ÚMČ byli dále přítomni Ing. Tomáš Hornoch – vedoucí Odboru ekonomického, Ing. arch. Boris
Medek – vedoucí Odboru všeobecného a Monika Štikarovská – referentka samosprávy ÚMČ.
Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Radomír Vondra v 19:02 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno.
V době zahájení je přítomno 17 členů Zastupitelstva.
Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)
Starosta určil pro 21/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany pomocného sčitatele Ing. Tomáše
Hornocha – vedoucího Odboru ekonomického a zapisovatele Moniku Štikarovskou – referentku
samosprávy ÚMČ.
Ověřovateli zápisu z 21/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany byli navrženi Ing. Hanuš
Horák a Leoš Prokeš, MBA.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 21/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany
ověřovatele zápisu Ing. Hanuše Horáka a Leoše Prokeše, MBA.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 2 – schváleno
PhDr.
Dombrovská

Ing. Dorazil

Ing. Horák

Ing. Chvátal

Bc. Krátký

K. Kuchta

Bc. Lach

Mgr. Lang

Ing. Meluzín

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

J. Měrka

P. Odehnal

L. Prokeš,
MBA

L. Smutná

Mgr. Šnajdr,
Ph.D.

A. Tůma

R. Vondra

pro

pro

zdržel se

pro
Ing.
Protivínský,
Ph.D.
pro

zdržel se

pro

pro

pro

Starosta přečetl návrh programu 21/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany a vyzval členy
Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 21/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. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022
9. Žádost o opětovné vyjádření k prodeji pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Dvorska
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10. Žádost o odkup části pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Holásky
11. Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
12. Předkupní právo k chatě č.e. 190 v k.ú. Tuřany
13. Různé
14. Závěr
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
PhDr.
Dombrovská

Ing. Dorazil

Ing. Horák

Ing. Chvátal

Bc. Krátký

K. Kuchta

Bc. Lach

Mgr. Lang

Ing. Meluzín

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

J. Měrka

P. Odehnal

L. Prokeš,
MBA

L. Smutná

Mgr. Šnajdr,
Ph.D.

A. Tůma

R. Vondra

pro

pro

pro

pro
Ing.
Protivínský,
Ph.D.
pro

pro

pro

pro

pro

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání
Zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné námitky.
Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
Žádné úkoly z předešlého zasedání Zastupitelstva nevyplynuly.
Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady
Bc. Michal Krátký
- Zajímal se stejně jako Kontrolní výbor v návaznostech na projednávání bodu č. 9 z 82/VIII. schůze
RMČ pod názvem - Oprava stoky E – přístupová cesta na staveniště – otázkou míry bezpečnosti
v této oblasti pro pěší, cyklisty i ostatní účastníky silničního provozu, a to v souvislosti s vytížeností
komunikace nákladní dopravou. Poukázal na nutnost dostatečně informovat občany prostřednictvím
upozornění na webu a umístěním dopravního značení.
Diskuze: starosta, Ing. arch. Boris Medek
- v souvislosti s projednáváním bodu č. 15 s názvem „Využití pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Brněnské
Ivanovice na 88/VIII. schůze RMČ přítomným osvětlil historické důvody uzavření této komunikace a
poukázal na riziko opakování neoprávněných vstupů na pozemky v této oblasti/ přilehlé této
komunikaci.
Diskuze: starosta
- dále se dotázal na Usnesení Rady městské části k bodu č. 8 z 86/VIII. schůze RMČ s názvem Žádost
o souhlas s odstraněním dřevin na ul Na Návsi.
Diskuze: starosta
- jako svoji poslední připomínku zmínil projednávání bodu č. 16. na 84/VIII. schůzi RMČ pod názvem
- Žádost o udělení souhlasu s umístěním kontejnerů na pronajatém pozemku. Zajímal se
především o důvody výběru tohoto konkrétního pozemku a k čemu přesně má kontejner sloužit.
Diskuze: místostarosta; Mgr. Pavel Šnajdr
Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ
Ing. Michal Meluzín (předseda) – informoval o 17/VIII. schůzi Finančního výboru, která se konala
dne 22. 2. 2022. Kopii zápisu v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.
Bc. Michal Krátký (předseda) – informoval o 17/VIII. schůzi Kontrolního výboru, která se konala dne
21. 2. 2022. Kopii zápisu v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.
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Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty
Starosta informoval o svých jednáních v období 10. 12. 2021 – 24. 2. 2022. Informace o jednáních
starosty v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.
Starosta vyzval k dalšímu komentáři p. Chvátala v souvislosti s projednáváním otázky výstavby
bytového dobu v Aleji, které se uskutečnilo dne 24.02.2022 s náměstkem primátorky J. Olivou,
projektanty a zástupci Bytového odboru MMB.
Mgr. Pavel Šnajdr – se zajímal o schůzky týkající se Územního plánování, které se konaly 4. a 18. 1.
2022, především o vývoj jednání ohledně průmyslové zóny v oblasti Černovických teras.
Diskuze: starosta
Bc. Michal Krátký – vrátil se ke schůzce ze dne 24. 2. 2022, projednávání projektu výstavby bytového
domu V Aleji a zajímal se, zda byla řešena také dopravní stránka projektu.
Diskuze: Lenka Smutná; starosta
Místostarosta informoval o svých jednáních v období 10. 12. 2021 – 24 2. 2022. Informace
o jednáních místostarosty v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.
Bc. Michal Krátký – v souvislosti s kontrolním dnem 3 2. 2022 k projektu Kanalizace Dvorska, vznesl
dotaz, zda jsou určeny pravidla, posloupnost a návody pro připojení a užívání, případně zdali budou
vydávány a komu budou vydávány pasporty.
Diskuze: místostarosta; starosta
Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů
Na zasedání Zastupitelstva nebyli přítomni žádní občané.
Bod 8. programu ZMČ - Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022
Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2022.
Rada na své 89/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové
opatření č. 1/2022, které tvoří přílohu tohoto bodu.
Diskuze: Ing. Tomáš Hornoch
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 – schváleno
PhDr.
Dombrovská

Ing. Dorazil

Ing. Horák

Ing. Chvátal

Bc. Krátký

K. Kuchta

Bc. Lach

Mgr. Lang

Ing. Meluzín

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

J. Měrka

P. Odehnal

L. Prokeš,
MBA

L. Smutná

Mgr. Šnajdr,
Ph.D.

A. Tůma

R. Vondra

pro

pro

zdržel se

pro
Ing.
Protivínský,
Ph.D.
pro

pro

pro

pro

pro

Bod 9. programu ZMČ – Žádost o opětovné vyjádření k prodeji pozemku p.č. 172/3 v k.ú.
Dvorska
Rada předkládá Zastupitelstvu žádost MO MMB o opětovné vyjádření k prodeji pozemku p.č. 172/3 o
výměře 72 m2 v k.ú. Dvorska … . Na základě místního šetření MO MMB bylo zjištěno, že tento
pozemek je dotčen vyježděnou polní cestou. Prodejem celého pozemku by byla cesta přerušena. Na
základě této skutečnosti mají žadatelé zájem odkoupit jen část tohoto pozemku o výměře 53 m2 a
vyznačenou část o výměře 19 m2 ponechat jako cestu (dle přiloženého zákresu do katastrální mapy
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vyhotovené MO MMB). Předchozí žádost o prodej byla projednána na 14/VII. zasedání ZMČ dne 15.
12. 2016.
Rada na své 89/VIII schůzi pod bodem 13 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s prodejem části
pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Dvorska o výměře 53 m2 dle přiložené situace a vyznačenou část o výměře
19 m2 ponechat jako cestu, a to dle situace, která tvoří přílohu tohoto bodu.
Diskuze: |Ing. Arch. Boris Medek, starosta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 172/3 o výměře 53 m2 v k.ú.
Dvorska … a vyznačenou část o výměře 19 m2 ponechat jako cestu v majetku statutárního města
Brna, a to dle situace, která tvoří přílohu tohoto bodu.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
PhDr.
Dombrovská

Ing. Dorazil

Ing. Horák

Ing. Chvátal

Bc. Krátký

K. Kuchta

Bc. Lach

Mgr. Lang

Ing. Meluzín

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

J. Měrka

P. Odehnal

L. Prokeš,
MBA

L. Smutná

Mgr. Šnajdr,
Ph.D.

A. Tůma

R. Vondra

pro

pro

pro

pro
Ing.
Protivínský,
Ph.D.
pro

pro

pro

pro

pro

Bod. 10. programu ZMČ – Žádost o odkup části pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Holásky
Rada předkládá Zastupitelstvu žádost … , zastoupeného na základě plné moci … , o odkup části
pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Holásky. Jedná se o 72 m2 (pás šířky 2 m po celé délce pozemku dle
zákresu). Toto rozšíření by umožnilo vhodnější řešení navrhovaného RD.
Rada na své 89/VIII schůzi pod bodem 14 doporučila Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části
pozemku p.č. 2362/1 v k.ú. Holásky o výměře 72 m2 dle přiložené situace do doby, než bude
dokončena plánovaná výstavba domu s pečovatelskou službou, mateřské školy a bytového objektu,
neboť celý pozemek je v projektu určen jako plocha zařízení staveniště.
Diskuze: Bc. Michal Krátký, starosta
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nesouhlasí s prodejem části pozemku 2362/1 v k.ú. Holásky o
výměře 72 m2 do doby, než bude dokončena plánovaná výstavba domu s pečovatelskou službou,
mateřské školy a bytového objektu, neboť celý pozemek je v projektu určen jako plocha zařízení
staveniště.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 – schváleno
PhDr.
Dombrovská

Ing. Dorazil

Ing. Horák

Ing. Chvátal

Bc. Krátký

K. Kuchta

Bc. Lach

Mgr. Lang

Ing. Meluzín

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

J. Měrka

P. Odehnal

L. Prokeš,
MBA

L. Smutná

Mgr. Šnajdr,
Ph.D.

A. Tůma

R. Vondra

pro

pro

zdržel se

pro
Ing.
Protivínský,
Ph.D.
pro

pro

pro

pro

pro

Bod 11. programu ZMČ – Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o zaslání návrhů na stanovení
výjimek z doby nočního klidu v městské části Brno-Tuřany.
Rada na své 89/VIII. schůzi pod bodem programu 19 doporučila Zastupitelstvu požadovat stanovení
výjimek z doby nočního klidu dle přílohy tohoto bodu.
Diskuze: Mgr. Jiří Polák
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany Zastupitelstvo požaduje stanovení výjimek z doby nočního klidu dle
přílohy tohoto usnesení.
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 – schváleno
PhDr.
Dombrovská

Ing. Dorazil

Ing. Horák

Ing. Chvátal

Bc. Krátký

K. Kuchta

Bc. Lach

Mgr. Lang

Ing. Meluzín

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

J. Měrka

P. Odehnal

L. Prokeš,
MBA

L. Smutná

Mgr. Šnajdr,
Ph.D.

A. Tůma

R. Vondra

pro

pro

pro

pro
Ing.
Protivínský,
Ph.D.
pro

pro

pro

pro

pro

Bod 12. programu ZMČ – Předkupní právo k chatě č.e. 190 v k.ú. Tuřany
Rada předkládá Zastupitelstvu žádost … a … o vyjádření k využití předkupního práva k chatě č.e. 190
o výměře 22 m2 v jejich vlastnictví postavené na pozemku p.č. 4014 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví
statutárního města Brna, a to za kupní cenu 425.000,- Kč.
Rada na své 89/VIII. schůzi pod bodem programu č. 21 doporučila Zastupitelstvu doporučit
Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím předkupního práva z úrovně statutárního města Brna
k chatě č.e. 190 o výměře 22 m2 postavené na pozemku p.č. 4014 v k.ú. Tuřany, a to za kupní cenu
425.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s využitím
předkupního práva z úrovně statutárního města Brna k chatě č.e. 190 o výměře 22 m2 postavené na
pozemku p.č. 4014 v k.ú. Tuřany, a to za kupní cenu 425.000,- Kč.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1 – schváleno
PhDr.
Dombrovská

Ing. Dorazil

Ing. Horák

Ing. Chvátal

Bc. Krátký

K. Kuchta

Bc. Lach

Mgr. Lang

Ing. Meluzín

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

J. Měrka

P. Odehnal

L. Prokeš,
MBA

L. Smutná

Mgr. Šnajdr,
Ph.D.

A. Tůma

R. Vondra

pro

pro

zdržel se

pro
Ing.
Protivínský,
Ph.D.
pro

pro

pro

pro

pro

Bod 13. programu ZMČ – Různé
Starosta přítomným stručně představil připravovanou studii a projekt lokality Jitřenka, zmínil nelibost
v souvislosti s mírou zástavby a požadavkem ke kácení vzrostlých stromů.
Diskuze: Pavel Odehnal; Ing. Hanuš Horák; Jaromír Měrka; Mgr. Pavel Šnajdr, Ph.D.; Ing. Jiří
Protivínský, Ph.D.
Ing. Jiří Protivínský, Ph.D.
- Zajímal se o další vývoj ohledně projektu Skatepark.
Diskuze: starosta; místostarosta
-

Dále měl otázku, jaký je stanovený termín pro dodání podkladů a jak probíhají jednání k
projektu výstavby tělocvičny na ZŠ Požární
Diskuze: starosta; Ing. Arch. Boris Medek
- Přítomným nastínil možnost realizování místa pro přecházení silnice u Sokolovny, místo řešení
nového přechodu pro chodce.
Diskuze: Bc. Michal Krátký; starosta; Mgr. Pavel Šnajdr, Ph.D.
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Bc. Michal Krátký – vyzval Radu městské části k jednáním ohledně případné opravy účelové
komunikace kolem Holaseckých jezer směrem k dálnici po dokončení oprav kanalizační stoky.
Bod 17. programu ZMČ – Závěr
Starosta členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, popřál všem příjemný večer a ukončil
zasedání v 20:01 hodin.
Zapsala: Monika Štikarovská

_______________________
Ing. Hanuš Horák
ověřovatel zápisu
podepsána dne:

_____________________
Leoš Prokeš, MBA
ověřovatel zápisu
podepsán dne:
_______________________
Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany
podepsán dne:
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