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

 

ZÁPIS 

z 12/IX. schůze Rady městské části Brno-Tuřany 

konané dne 6. 3. 2023 
 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Radomír Vondra, starosta; Ing. Michal Hrtoň, člen Rady; Ing. Martin Chvátal, člen Rady 

Mgr. Jiří Polák, tajemník 

 

Omluveni: 

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta; Ing. Jiří Protivínský, Ph.D., člen Rady 

1. Program schůze Rady 

Rada projednala předložený návrh programu 12/IX. schůze RMČ. 

Usnesení: 

Rada schvaluje program 12/IX. schůze RMČ uvedený v příloze č. 1 zápisu a pověřuje Ing. Martina 

Chvátala podpisem zápisu. 

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

2. Kontrola úkolů 

3. Odpisový plán Mateřské školy Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace  

Rada projednala návrh odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Brno, 

V Aleji 2, příspěvková organizace, na rok 2023. 

Usnesení: 

Rada schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Brno, V Aleji 2, 

příspěvková organizace, na rok 2023, uvedený v příloze č. 2 zápisu. 

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

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

4. 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 „Dotace mimo dotační 

program 2023“ 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: 3, proti: 0, zdržel se: 0  

Zajistí: OE     Termín: RMČ 

5. Souhlas s provedením náhradní výsadby 

Rada se seznámila s realizací náhradních výsadeb v ÚSES Dvorska na pozemcích p.č. 640, 642, 643 v 

k.ú. Dvorska. Výsadby budou realizovány jako kompenzace kácení v rámci projektu „Realizace 

protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“. Investorem projektu je Magistrát města Brna. 

Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeny městské části Brno-Tuřany. Náhradní 

výsadba bude spočívat ve vysazení 801 ks dřevin. V rámci výsadby bude zhotovitelem zajištěna následná 

péče po dobu 5 let. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s provedením náhradní výsadby 801 ks stromů na pozemcích p.č. 640, 642, 643 v k.ú. 

Dvorska v rámci ÚSES. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 



 2 

6. Souhlas správce s kácením dřevin, Šípková 

Rada se seznámila se záměrem kácení 3 ks stromů na pozemku p.č. 1791/1 v k.ú. Tuřany. Jedná se o 1 ks 

ořešáku s obvodem kmene 58 cm, 1 ks ořešáku s obvodem 193 cm a 1 ks torza topolu černého. Stromy 

jsou na pozemku statutárního města Brna a zeleň na pozemku je ve správě městské části Tuřany. Ořešáky 

mají být vykáceny, protože se nachází v těsné blízkosti plánované stavby, topol z důvodu špatného 

zdravotního stavu stromu. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s pokácením 2 ks stromů na pozemku p.č. 1791/1 v k.ú. Tuřany (1 ks ořešáku s obvodem 

kmene 58 cm, 1 ks ořešáku s obvodem 193 cm) na náklady stavebníka na pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. 

Tuřany. 

Rada souhlasí s pokácením 1 ks stromu na pozemku p.č. 1791/1 v k.ú. Tuřany (1 ks torzo topolu černého) 

na náklady městské části. 

Rada souhlasí s provedením náhradní výsadby na náklady městské části a na místě, které určí městská 

část.  

Rada pověřuje starostu podáním žádosti o pokácení dřevin. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

7. Žádosti o zřízení služebnosti, Brno-Holásky, K Jezerům a Výmlatiště 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Puttner, s.r.o., o souhlas se zřízením služebnosti na pozemcích 

ve vlastnictví města Brna v rámci rozšíření distribuční soustavy VN a NN v souvislosti s budoucí 

výstavbou v lokalitě Výmlatiště - K Jezerům. Jde o novou trafostanici včetně napojení na stávající 

rozvody VN a vybudování části distribučních rozvodů NN v ulici K Jezerům.  

Usnesení: 

Rada souhlasí se zřízením služebnosti na pozemcích p.č. 377/1, 378, 436/1, 436/28, 467, 468, 2269, 

2294, 2352, 2358/3, 2358/4, 2360, 2362/1, 2362/2, 2365/2, 2366, 2367, 2368, 2370, 2372/1, 2374, 

2375/1, 2375/2, 2377/2, 2378/2 v k.ú. Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna, které jsou dotčené 

stavbami „Brno, K Jezerům, DTS, VN, NN, SmB“ a „Brno-Holásky, VN820 pb 70-84, kab. VN“.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

8. Žádosti Brno, Výmlatiště, přípojka NN 

Rada se seznámila s projektem předloženým společností EEIKA Brno s.r.o., na stavbu „Brno, Výmlatiště, 

přípojka NN, Schalk“. Jedná se o zřízení nového odběrného místa na pozemku p.č. 2343 v k.ú. Holásky. 

Nový zemní kabel je veden po pozemku statutárního města Brna, p.č. 2351 v k.ú. Holásky, který je ve 

správě městské části Brno-Tuřany. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem předloženým společností EEIKA Brno s.r.o., na stavbu „Brno, Výmlatiště, 

přípojka. NN, Schalk“, jež tvoří přílohu č. 3 zápisu, a to za podmínky dodržení obecných podmínek 

zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 4 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

9. Tuřanské nám., smyčka NN, p.č. 1388 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s dokumentací předloženou společností ENORM, a.s., na připojení nového odběrného 

místa na pozemku p.č. 1388 v k.ú. Tuřany. Jedná se o smyčku NN a rozpojovací skříň v pilíři (příprava 

pro nabíjecí stanici pro elektromobily). Dotčený pozemek je ve správě městské části. 

Usnesení:  
Rada souhlasí s realizací stavby „Brno, Tuřanské nám., smyčka NN, Teplárny“ na pozemku p.č. 1388 

v k.ú. Tuřany, a to dle dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 zápisu, za podmínky dodržení obecných 

podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 6 

zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 
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10. Novostavba RD, p.č. 883/1 v k.ú. Tuřany 

Rada se seznámila s dokumentací, předloženou … …, na stavbu RD na pozemku p.č. 883/1 v k.ú. 

Tuřany. Jedná se o novostavbu RD s příjezdem po účelové komunikaci na pozemcích p.č. 3753/1 a 

3753/3 v k.ú. Tuřany, které jsou ve správě městské části.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s dokumentací předloženou … …, na stavbu RD na pozemku p.č. 883/1 v k.ú. Tuřany, 

která tvoří přílohu č. 7 zápisu a se sjezdem na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. 

Tuřany, a to za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve 

správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 8 zápisu.  

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

11. Zásah do účelové komunikace NN2298, p.č. 41 v k.ú. Brněnské Ivanovice 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Jihomoravská stavební s.r.o., o souhlas se zásahem do účelové 

komunikace NN2298 (realizace kanalizační přípojky). Se stavbou na pozemku stavebníka vyslovila Rada 

souhlas na 97/VIII. schůzi konané dne 30. 5. 2022. 

Usnesení: 

Rada souhlasí s realizací kanalizační přípojky dle dokumentace, která tvoří přílohu č. 9 zápisu, a to za 

podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-

Tuřany, které tvoří přílohu č. 10 zápisu. 

Rada požaduje, aby zhotovitel stavby koordinoval výkopové práce s vlastníky nemovitostí 

obsluhovaných touto účelovou komunikací. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

12. SEK VDF Brno Dvorska, p.č. 480 v k.ú. Dvorska 

Rada se seznámila se žádostí společnosti Infotel, spol. s r.o., o vyjádření k územnímu řízení na akci „SEK 

VDF Brno Dvorska“. Jde o trasu optického kabelu v délce cca 34 m na pozemku p.č. 480 v k.ú. Dvorska, 

který je z části ve správě městské části (zeleň) a ve zbylé části ve správě společnosti Brněnské 

komunikace a.s.  

Usnesení: 

Rada souhlasí s projektem pro územní řízení na akci „SEK VDF Brno Dvorska“ dle dokumentace, která 

tvoří přílohu č. 11 zápisu, a to za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových 

komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. 12 zápisu. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

13. Ul. Popelova, vyhrazené parkovací stání 

Rada se seznámila se žádostí pana … … o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro 

osobu s průkazem ZTP na ulici Popelova. 

Usnesení: 
Rada souhlasí s prodloužením vyhrazeného parkovacího stání pro pana … … (držitele průkazu ZTP) na 

ulici Popelova. 

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

Zajistí: OV     Termín: RMČ 

 

14. Aktualizace povodňové komise MČ Brno-Tuřany 

Rada se seznámila s potřebou aktualizace povodňové komise v souvislosti s personálními změnami na 

úřadu. 

Usnesení: 
Rada schvaluje složení nové povodňové komise MČ Brno-Tuřany dle přílohy č. 13 zápisu, a ukládá 

úřadu informovat OVLHZ MMB.  

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 
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15. Veřejná zakázka – přístřešek na zastávku - Dvorska 

Rada se seznámila s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístřešek na zastávku - 

Dvorska“. Svou nabídku podali: 

- mmcité a.s., částka 184 360 Kč vč. DPH; 

- SIDESTAV, spol. s r.o., částka 190 804,90 Kč vč. DPH; 

- JAAHA s.r.o., částka 201 114,10 Kč vč. DPH. 

Rozpočtová skladba: 2219/6121 

Usnesení: 

Rada schvaluje nabídku mmcité a.s., na realizaci veřejné zakázky „Přístřešek na zastávku - Dvorska“ za 

cenu 184 360 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. 

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

Zajistí: ÚT     Termín: RMČ 

16. Různé 

17. Závěr 

 

V Brně-Tuřanech 6. 3. 2023 

 

 

 

 

____________________ 

Radomír Vondra 

starosta MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Ing. Martin Chvátal 

člen Rady MČ Brno-Tuřany 


