
Zápis 
 

z 1. zasedání Komise životního prostředí Rady městské části Brno – Tuřany 
konaného dne 8. února 2023 

 
 
 
Přítomni:                                            Omluveni: 
 
PhDr. Hana Dombrovská                    Ing.arch. et Ing. Lucie Kostková 
Marek Blažek 
Monika Fišerová 
Ing. Anna Magni 
 
 
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. Představení členů Komise 
2. Organizační záležitosti  
3. Náplň práce Komise – informace z minulého volebního období 
4. Aktuální projekty týkající se životního prostředí 
5. Různé 

 
Hlasování:   pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
Program byl schválen. 
 

1. Představení členů Komise 
 
Členové Komise se navzájem představili a seznámili. 
 

2. Organizační záležitosti 
 
Členové Komise byli seznámeni a berou na vědomí následující fakta: 
 
2.1. Kontakty 
Byly zkontrolovány kontaktní údaje členů Komise. 
 
2.2. Zasedání Komise 
Členové Komise se shodli na tom, že zasedání budou svolávána předsedkyní Komise 
emailem. Místo setkání: klubovna radnice MČ Brno – Tuřany, Tuřanské nám. 1, popř. 
v terénu.   
 
2.3. Přístup k Zápisům zasedání Komise  
Zápisy ze zasedání Komise budou členům zasílány předsedkyní Komise emailem 
bezprostředně po jejich vyhotovení.  

 
 



3. Náplň práce Komise, informace z minulého volebního období 
 
Členové Komise byli seznámeni s účelem Komise jako poradního orgánu Rady MČ Brno – 
Tuřany (dále jen RMČ). Komise se zabývá úkoly RMČ a doporučuje jejich řešení. Komise 
bude podávat RMČ náměty k řešení případných problémů a jejich řešení sledovat. 
 
Dále byli členové Komise informováni a diskutovali o některých záležitostech a problémech, 
kterými se Komise zabývala v minulém volebním období.  
Členové komise se shodli na tom, že jejich představy o práci komise, jejím účelu a cílech se 
neliší a že nic nebrání budoucí smysluplné spolupráci. 

 
4. Aktuální projekty týkající se životního prostředí 
 
4.1. Projekty 
Komise se seznámila s následujícími projekty a informacemi poskytnutými Ing. Fortelnou: 
 

- Výsadba a dosadba dřevin do ÚSESu v Tuřanech za halou na ulici Měšťanská 
- Výsadba a dosadba dřevin do ÚSESu ve Dvorskách v rámci kácení v projektu 

„Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ 
- Realizace květinových záhonů 
- Revitalizace „Morušového hájku“ 

 
4.2. Projekt „Vegetační úpravy Stezky Tuřany – Dvorska“ 
 
Komise se podrobněji zabývala projektem „Vegetační úpravy Stezky Tuřany – Dvorska“. 
 
Komise kladně hodnotí záměr vybudovat kolem Stezky Tuřany – Dvorska vegetační pásy 
(stromy, keře, luční porost). 
 
Usnesení: 
Komise doporučuje uvážit následující připomínky: 
 
A – Komise doporučuje realizovat Stezku a vegetační úpravy společně nebo následně po 
rekonstrukci vozovky. V případě pozdější rekonstrukce by nevyhnutelně došlo ke značnému 
poškození a znehodnocení stezky i okolní výsadby.  
 
B – Komise doporučuje uvážit skladbu stromů plánovaných k vysázení. U ovocných stromů 
bude docházet ke znečištění stezky spadanými plody. Týká se to zejména třešní, kde navíc 
dochází při nešetrném trhání k lámáním větví.  
 
C – Komise upozorňuje na nezbytnost navázat na následnou péči o výsadbu po uplynutí 
lhůty vyplývající z projektové dokumentace. Pak bude péče v zodpovědnosti Městské části. 
 
Hlasování:   pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

5.Různé 
 
Podněty členů Komise: 
 
5.1.“Remízky“ v Holáskách 
Komise diskutovala o možnostech využití „remízků“ při cestě k biotopu. Jde o podmáčenou 
půdu nevhodnou k pěstování zemědělských plodin. Při vhodném osazení a úpravách by tato 



lokalita mohla smysluplněji sloužit obyvatelům naší Městské části. Jde o „ornou půdu“, která 
by se musela změnit na „zeleň. Pozemky jsou ve vlastnictví města. 
 
Usnesení: 
Komise navrhuje RMČ projednat možnost využít lokalitu „remízků“ v Holáskách jako plochu 
pro náhradní výsadbu zeleně a vhodně ji upravit. 
Hlasování:   pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
5.2. Zábrany proti zvěři 
Lokality (viz mapka) v k.ú. Holásky s výsadbou stromů jsou stále v některých místech 
opatřeny zábranami proti zvěři (pletivo na kůlech). Vzhledem ke stáří stromů už tyto zábrany 
nejsou potřeba, navíc jsou mnohde poškozeny.  
 
Usnesení: 
Komise navrhuje RMČ odstranit zbývající zábrany proti zvěři ve vyznačených lokalitách (viz 
mapka).  
Hlasování:   pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
5.3. Sběr dešťové vody 
V důsledku horkých lét, nedostatku dešťů i jiných faktorů se stává situace s vodou pomalu 
kritickou. Komise diskutovala o možnostech lepšího využití dešťové vody. K financování by 
se dala čerpat dotace z programu „Dešťovka“. 
  
Usnesení:  
Komise navrhuje RMČ uvážit možnosti sběru dešťové vody z k tomu vhodných obecních 
střech. Voda by se dala využít na zálivku. 
Hlasování:   pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Příští zasedání bude svoláno předsedkyní Komise dle potřeby.  
 
Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hod. 
 
V Brně - Tuřanech, dne 8. února 2023 
 
Zapsala:  Hana Dombrovská   
 
 
 
 
 
                                                                        -------------------------------------------------- 
                                                                                 PhDr. Hana Dombrovská 
                                                                      předsedkyně Komise životního prostředí           
 
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Situační plánek 
 


