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

ZÁPIS 

z 93/VIII. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 4. 4. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Lenka Smutná, členka Rady; Ing. Martin 

Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluvena: 

PhDr. Hana Dombrovská, členka Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 93/VIII. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 93/VIII. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

2. Kontrola úkolů 

3. Bytový dům Holásky, V Aleji - DÚR 

Rada se seznámila s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na akci „Bytový dům Holásky, 

V Aleji“ vypracovanou atelierem Pelčák a partner architekti, s.r.o.  

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na akci „Bytový dům Holásky, 

V Aleji“ vypracovanou atelierem Pelčák a partner architekti, s.r.o., neboť má za to, že není v souladu 

s Regulačním plánem V Aleji a návrhem nového Územního plánu města Brna, a to z důvodů uvedených 

v příloze č. 2 zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

4. Doporučení vypracování IZ na zasíťování lokality pod ul. Kaštanová v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí … o doporučení  vypracování investičního záměru na zasíťování lokality 

pod ul. Kaštanová v k.ú. Brněnské Ivanovice pro pozemky p.č. 1234/1, 1232, 1231/1, 1230/1, 1229/1, 

1228/1 a 1227 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada nesouhlasí s podporou vypracování investičního záměru na zasíťování lokality pod ul. Kaštanová 

v k.ú. Brněnské Ivanovice pro pozemky p.č. 1234/1, 1232, 1231/1, 1230/1, 1229/1, 1228/1 a 1227 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice, neboť dle platného Územního plánu města Brna se jedná převážně o nestavební 

plochu a zemědělský půdní fond.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

5. Projekt pro společné povolení - úpravy RD č.p. 250 na pozemcích p.č. 295/1, 295/2, 296/9 a 295/3 

v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s projektem pro společné povolení, vypracovaný ..., na stavební úpravy stávajícího 

rodinného domu s obchodní provozovnou v k.ú. Brněnské Ivanovice č.p. 250 na ulici Tuřanská 37 na 

pozemcích p.č. 295/1, 295/2, 296/9 a 295/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice spočívající v jeho přestavbě, 

přístavbě a nástavbě za účelem vzniku pětipokojové bytové jednotky s kuchyňským koutem v rodinném 

domě včetně dvougaráže a kanceláře účetnictví se zázemím při stávajícím napojení na inženýrské sítě, s 
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novým systémem likvidace srážkových vod a okolními zpevněnými plochami  

s vjezdem i oplocením. 

Usnesení: 

Rada požaduje, aby vstup do místnosti č. 1.01 byl z ulice Tuřanská a ne přes pozemek p.č. 295/3 v k.ú. 

Brněnské Ivanovice. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

6. Ul. Vyšehradská 15, vyhrazené parkovací stání 

Rada se seznámila se žádostí …, o povolení nového vyhrazeného parkovacího stání pro osobu s průkazem 

ZTP na ulici Vyšehradská.  

Usnesení: 

Rada souhlasí se zřízením nového vyhrazeného parkovacího stání …, držitelku průkazu ZTP, na ulici 

Vyšehradská před domem č.o. 15.  

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OST     Termín: RMČ 

7. Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

Rada projednala žádost Organizačního odboru MMB o zaslání stanoviska městské části k návrhu obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.  

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s navrhovanou změnou v článcích 59 a 60, týkající se 

oblasti školství, a souhlasit se zbylou částí návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

8. Novely obecně závazných vyhlášek 

Rada projednala žádost Odboru vnitřních věcí MMB o připomínky k novelám těchto obecně závazných 

vyhlášek: 

- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2020, o regulaci používání zábavní 

pyrotechniky; 

- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného 

pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2011 

- obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  

č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky.  

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  

č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  

a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 11/2011.  

Rada doporučuje Zastupitelstvu požadovat změnu přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, jak je uvedeno v příloze č. 3 

zápisu. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 
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9. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna 

Rada projednala žádost Odboru životního prostředí MMB o připomínky k návrhu obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna, ve 

kterém jsou zapracovány připomínky jednotlivých městských částí. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: ZMČ 

10. Veřejná zakázka – oprava fasády kaple v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava fasády kaple v k.ú. 

Brněnské Ivanovice“. Svou nabídku podali: 

STAVBY PLUS s.r.o., částka 445.092,25 Kč vč. DPH, termín realizace do 31. 10. 2022, záruční doba 5 

let; 

SIDESTAV, spol. s r.o., částka 512.573,40 Kč vč. DPH, termín realizace 05/2022 – 07/2022, záruční 

doba 36 měsíců. Třetí oslovený uchazeč STAVIMAL s.r.o., nabídku nepodal. 

Rozpočtová skladba: 3322/5171 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku STAVBY PLUS s.r.o., částka 445.092,25 Kč vč. DPH, na realizaci veřejné 

zakázky „Oprava fasády kaple v k.ú. Brněnské Ivanovice“ za cenu 445.092,25 Kč vč. DPH, a to z důvodu 

nejnižší nabídkové ceny. Rada ukládá úřadu připravit smlouvu za podmínek daných ve výzvě a nabídce  

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy po přijetí příslušného rozpočtového opatření ZMČ. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ a ZMČ 

11. Žádost o dotaci na Slavnosti tuřanského zelí 

Rada projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Slavnosti tuřanského 

zelí.  

Usnesení: 

Rada žádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Individuální dotace JMK 

2022“ ve výši 80.000,- Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí a bere na vědomí, že městská část plně 

odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem 

účelových finančních prostředků. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

12. Žádost o udělení záštity starosty  

Rada projednala žádost TJ Brno, Dvorska, z.s., o udělení záštity nad dostihem „Cena MČ Brno-Tuřany“, 

který se poběží v rámci dostihového dne, který se bude konat dne 16.4.2022.  

Usnesení: 

Rada uděluje záštitu starosty městské části Brno-Tuřany TJ Brno, Dvorska, z.s., nad dostihem „Cena MČ 

Brno-Tuřany“, který se poběží v rámci dostihového dne, který se bude konat dne 16.4.2022.  

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

13. Žádosti o programové dotace pro rok 2022 

Rada projednala žádosti organizací o poskytnutí dotací z programu Provoz subjektů podporujících 

tělovýchovné a sportovní aktivity pro rok 2022. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací z programu Provoz subjektů podporujících 

tělovýchovné a sportovní aktivity dle tabulky uvedené v příloze č. 4 a schválit text vzorové smlouvy 

uvedený v příloze č. 5. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12345-506-Podpora+jednotek+sboru+dobrovolnych+hasicu+obci+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2021.aspx
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14. Různé 

15. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 4. 4. 2022 

 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

  Ing. Miroslav Dorazil 

   místostarosta MČ Brno-Tuřany 


