
 1 

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

 

ZÁPIS 

z 3/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 21. 11. 2022 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Ing. Michal Hrtoň, člen Rady; Ing. 

Martin Chvátal, člen Rady 

Ing. Tomáš Hornoch, vedoucí OE 

 

Omluven: 

Ing. Jiří Protivínský, Ph.D., člen Rady (ohlásil pozdní příchod)  

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 3/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 3/IX. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 13/2022 

Rada projednala návrh rozpočtového opatření č. 13/2022 pro RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

 

V 17:17 hodin se dostavil Ing. Jiří Protivínský, Ph.D. Přítomno je 5 členů Rady. 

4. Návrh rozpočtu na rok 2023 

Rada projednala návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2023. 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí výsledky 2. etapy návrhu rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2023. Rada 

ukládá vedoucímu Odboru ekonomického zveřejnit, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh 

rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2023.  

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2023 uvedený 

v příloze č. 3 zápisu, návrh rozpočtu fondů a návrh ostatního plnění pro zastupitele dle tabulek č. 1-3 

uvedených v příloze č. 4 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

5. Obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech škol 

Rada projednala žádost Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna o předložení případných změn 

obecně závazných vyhlášek č. 2/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 

města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol zřízených statutárním městem 

Brnem a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Brnem, ve znění 

pozdějších vyhlášek, a č. 3/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 

Brna č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Brnem 
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a část školského obvodu mateřské školy zřízené statutárním městem Brnem, ve znění pozdějších 

vyhlášek. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky č. 2/2022, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví 

školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Brnem a části školských obvodů 

základních škol zřízených statutárním městem Brnem, ve znění pozdějších vyhlášek.  

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky č. 3/2022, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví 

školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Brnem a část školského obvodu mateřské 

školy zřízené statutárním městem Brnem, ve znění pozdějších vyhlášek.   

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OE     Termín: ZMČ 

6. Prodej nebo pronájem částí pozemku p.č. 1006/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 
Rada městské části Brno-Tuřany se seznámila s žádostí MO MMB ohledně majetkoprávního vypořádání 

pozemku p.č. 1006/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Jedná se o připlocené části k sousedním pozemkům dle 

přiloženého vyčíslení výměr. Pod dotčeným pozemkem vede zatrubněný Ivanovický potok.   

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem částí pozemku p.č. 1006/2 v k.ú. Brněnské 

Ivanovice o celkové výměře 18 m2, které jsou připloceny k pozemkům jiných vlastníků, a které jsou 

vyznačené ve vyčíslení výměr jako část A a B. Rada souhlasí s pronájmem uvedených částí pozemku. 

Vyčíslení výměr tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

7. Prodej pozemku p.č. 693 v k.ú. Tuřany 
Rada se seznámila s návrhem na dispozici s majetkem města, který podala paní … …, na prodej pozemku 

p.č. 693 v k.ú. Tuřany o výměře 175 m2. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen 

městské části Brno-Tuřany a propachtován žadatelce. 

Usnesení: 
Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s prodejem pozemku p.č. 693 v k.ú. Tuřany o výměře 175 m2 

paní … …. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

8. Prodej části pozemku 284/1 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila s návrhem na dispozici s majetkem města, který podala paní … …, na prodej části 

pozemku v k.ú. Dvorska, a to p.č. 284/1 o celkové výměře 2335 m2. Požadovaná část je 36 m2 dle 

přiložené situace. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě městské části Brno-

Tuřany. 

Usnesení: 

Rada doporučuje Zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 284/1 o výměře 36 m2  

v k.ú. Dvorska, dotčená část pozemku je uvedena v mapě, která tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: ZMČ 

9. REKO VTL RS Brno-Komárov, bourací práce 
Rada se seznámila s žádostí o souhlas vlastníka sousedního pozemku p.č. 74/2 k.u. Brněnské Ivanovice 

s projektem na bourací práce na akci „REKO VTL RS Brno-Komárov“ na pozemku p.č. 74/1 a 74/3 

v k.ú. Brněnské Ivanovice. Sousední pozemek p.č. 74/2 je ve vlastnictví statutárního města Brna a ve 

správě městské části Brno-Tuřany a stavbou je dotčen pouze odstraněním oplocení. Pro případné kácení 

dřevin je nutné požádat městskou část o závazné stanovisko ke kácení dřevin. 
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Usnesení: 

Rada souhlasí jako správce sousedního pozemku p.č. 74/2 k.ú. Brněnské Ivanovice s projektem na 

bourací práce, který tvoří přílohu č. 7 zápisu, na akci „REKO VTL RS Brno-Komárov“ na pozemku p.č. 

74/1 a 74/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, a to za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do 

účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, jejichž text tvoří přílohu č. 8 zápisu.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

10. Žádost o stanovisko k zapsání viniční tratě „Pod Zámečkem“ 

Rada se seznámila s žádostí pana …. … …, Votroubkova 549/12, 620 00 Brno, o zapsání viniční tratě 

„Pod Zámečkem“ do vyhlášky č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, 

vinařských obcí a viničních tratí, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem žádosti je možnost zatřídění vín 

vyrobených z hroznů z registrované vinice na pozemcích p.č. 1209/1 a 1226 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Usnesení: 

Rada vydává souhlasné stanovisko o zapsání viniční tratě „Pod Zámečkem“ do vyhlášky č. 254/2010 

Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Rada konstatuje, že jí nejsou známy žádné důvody pro zamítnutí žádosti o zapsání viniční tratě 

z hlediska územně plánovací dokumentace či z hlediska ochrany životního prostředí. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Probírka porostu na fotbalovém hřišti Karkulínova 

Rada projednala návrh provedení probírky porostu na pozemku p.č. 745/11 v k.ú. Tuřany (fotbalové 

hřiště Karkulínova), týkající se odstranění části keřového patra za účelem zpřístupnění dřevin pro 

dendrologické zhodnocení daného sportovního areálu. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna 

a svěřen MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s probírkou porostu na pozemku p.č. 745/11 v k.ú. Tuřany za účelem zpřístupnění dřevin 

pro dendrologické zhodnocení daného sportovního areálu. Rada pověřuje starostu podáním oznámení 

o probírce porostu.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. Kácení stromů s rizikem selhání stability 

Rada projednala návrh žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na těchto pozemcích: 

 p.č. 745/9 v k.ú. Tuřany (Tenisový klub Karkulínova) 

 1 ks javor mléč (Acer platanoides), obvod kmene ve 130 cm nad zemí je 140 cm, 

součástí znaleckého posudku č. 630-9/2022 zpracovaného Ing. Renatou Žižlavskou. 

Rozsáhlá otevřená dutina na bázi kmene (riziko přítomnosti patogena), zvýšené těžiště, 

tahová vidlice kosterních větví.  

 p.č. 1102/1 v k.ú. Tuřany (Májový park) 

 1 ks slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), pořadové číslo stromu 46 v PZ, obvod kmene  

ve 130 cm nad zemí je 90 cm, součástí znaleckého posudku č. 607-2/2022 zpracovaného 

Ing. Renatou Žižlavskou. Rozsáhlé a vyvinuté vícečetné dutiny po ořezech. V minulosti 

byl jeden z kmenů uřezán u země – dutina na bázi. Vyvětvování na bázi kmenů. Výskyt 

vytrvalých plodnic dřevokazných hub na nosných částech stromu (ohňovec ovocný, 

penízovka sametonohá – v trhlinách). Na kmeni přítomný bakteriální výtok. 

 p.č. 1397 v k.ú. Tuřany (park Legionářů) 

 1 ks třešeň pilovitá (Prunus serrulata ’Kanzan’), pořadové číslo stromu 46 v PZ, obvod 

kmene ve 130 cm nad zemí je 89 cm. Suchý strom, na kosterních větvích přítomny 

plodnice dřevokazné houby.  

 

 p.č. 232/4 v k.ú. Holásky (hřiště Javorová) 
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 1 ks javor jasanolistý (Acer negundo), pořadové číslo stromu 92 v PZ, obvod vícekmene  

ve 130 cm nad zemí je 140 a 123 cm, tzn. obvod náhradního kmene je 185 cm, součástí 

znaleckého posudku č. 573-6/2021 zpracovaného Ing. Renatou Žižlavskou. Otevřená 

dutina na bázi kmene s rozsáhlou destrukcí dřevní hmoty. V minulosti již několikrát 

sesazován. V místě byl předržován.  

 1 ks topol černý (Populus nigra ’Italica’), pořadové číslo stromu 71 v PZ, obvod kmene  

ve 130 cm nad zemí je 207 cm. V minulosti sesazován. Poškozená báze kmene, 

kořenové náběhy, přítomny plodnice dřevokazné houby  šupinovky zhoubné. V případě 

výskytu houby proniká hniloba celým kmenem a hrozí jeho rozlomení. 

 p.č. 232/5 v k.ú. Holásky (hřiště Javorová) 

 1 ks javor mléč (Acer platanoides), pořadové číslo stromu 66 v PZ, obvod kmene ve 130 

cm nad zemí je 81 cm, součástí znaleckého posudku č. 573-6/2021 zpracovaného Ing. 

Renatou Žižlavskou. Silně vyštíhlený strom v důsledku zápoje – vysoko nasazená 

koruna, posunuté těžiště, tahové vidlice kosterních větví. Dutina ve kmeni s přítomností 

dřevožírného hmyzu. Obnažené kořeny. 

 1 ks bříza bělokorá (Betula pendula), pořadové číslo stromu 69 v PZ, obvod kmene  

ve 130 cm nad zemí je 100 cm. Dutina na bázi kmene, dutina na kmeni, rozsáhlá podélná 

prasklina vedoucí od dutiny po kmeni výše. Podélná prasklina přítomna i na jedné 

z kosterních větví. V minulosti poškozena báze kmene strunovou sekačkou – nezavalená 

rána. V milosti byl již strom z důvodu bezpečnosti sesazován.   

 

Jedná se o jedince, kteří mají vyvinuté hniloby, přítomny plodnice hub, tlakové větvení, podélné 

praskliny, poškození kořenových náběhů, poškození báze kmene apod. Zdravotní stav dřevin je silně 

narušený, stromy mají řadu defektů a hrozí jejich statické selhání. Pozemky jsou ve vlastnictví 

statutárního města Brna a zeleň na nich rostoucí ve správě MČ Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s kácením 7 ks stromů rostoucích na pozemcích p.č. 745/9, p.č. 1102/1, p.č.1397 v k.ú. 

Tuřany a p.č. 232/4 a p.č. 232/5 v k.ú. Holásky, z důvodu špatného zdravotního stavu, vitality  

a především výrazně zhoršené provozní bezpečnosti. Rada pověřuje starostu podáním žádosti o povolení 

ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

13. Termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro I. pololetí roku 2023 

Rada projednala termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro I. pololetí roku 2023. 

Usnesení: 

Rada schvaluje termíny svatebních obřadů ÚMČ Brno-Tuřany pro I. pololetí roku 2023 uvedené v příloze 

č. 9 zápisu.  

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

14. Zrušení věcného břemene konat údržbu komunikace 

Rada projednala návrh na zrušení věcného břemene konat údržbu účelové komunikace na pozemku p.č. 

2388 v k.ú. Holásky, tuto povinnost má vlastník pozemků p.č. 2386/2 a 2386/6 v k.ú. Holásky. 

Usnesení: 

Rada souhlasí se zrušením věcného břemene konat údržbu komunikace na p.č. 2388 v k.ú. Holásky, 

povinnost je vázána k pozemkům p.č. 2386/2 a 2386/6 v k.ú. Holásky, a to na náklady vlastníka 

dotčených pozemků. Rada ukládá úřadu připravit dohodu o zrušení věcného břemene a pověřuje 

starostu podpisem této dohody. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

 

15. Termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2023 
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Rada projednala návrh termínů uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2023. 

Usnesení: 

Rada schvaluje termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 2023, jak je uvedeno v příloze č. 10 zápisu. 

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Různé 

17. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 21. 11. 2022 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Ing. Miroslav Dorazil 

místostarosta MČ Brno-Tuřany 


