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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

konaného dne 16.12.2019 v 17,00 hod. 
 

v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, Brno 
  
Přítomni: Mgr. Jan Levíček, Ing. Leoš Kozohorský, Ing. František Foret, CSc., Bc. Libuše 
Pazderková, MVDr. Vít Suchý, Martin Piják, Ing. Hana Rejmanová 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 17 občanů 
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pan starosta na úvod všechny přivítal a zeptal se, zda zastupitelé a přítomná veřejnost 
souhlasí s nahráváním p. zastupitelkou Rejmanovou. 
Nesouhlasili: J. Levíček, L. Kozohorský, F. Foret, L. Pazderková, V. Kalinová. 
Nesouhlasilo 10 přítomných hostů. 

Přistoupilo se k volbě ověřovatelů. 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích). 
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana M. Pijáka a paní L. Pazderkovou.  
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a M. Pijáka 
Hlasování:       pro: 6    proti: 1       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
2. Schválení programu. 
a) Pan starosta informoval že obdržel žádost o zařazení bodu od pana místostarosty 

Kozohorského s názvem: Dosavadní způsob komunikace paní Rejmanové. 
Pan starosta navrhl bod zařadit hned za bod 5. a dal hlasovat.  

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zařazením bodu Dosavadní způsob komunikace 
paní Rejmanové.  
Hlasování:       pro: 6    proti: 1       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2a) bylo schváleno. 
 
b) Dále pan starosta informoval, že e-mailem obdržel návrhy bodů k projednání od paní 

zastupitelky Rejmanové: 
1.) Vysoká spotřeba elektrické energie ve objektech MČ Brno-Ořešín. 
2.) Nezákonná propagace politických stran MČ Brno-Ořešín. 
3.) Povinná výsadba stromů dle Rozhodnutí o povolení kácení. 
4.) Řešení bezpečnosti chodců na Ronovské. 
5.) Změny územního plánu v k.ú. Ořešín. 
 
Pan starosta sdělil, že dle Jednacího řádu čl. 4 body 2) a 3) mají být Písemné materiály 
zpracovány tak, aby umožnily členům ZMČ komplexně posoudit problematiku a přijmout 
účinná opatření. Což nebylo splněno, neboť podklady nebyly dodány žádné nebo zcela 
manipulativní či nepravdivé. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zařazením bodů Ing. Rejmanové. 
Hlasování:       pro: 2    proti: 0      zdržel se: 5 
Usnesení č. 2b) nebylo schváleno. 
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c) Pan starosta navrhl zařadit do programu bod Statut občasníku Horus. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zařazením bodu Statut občasníku Horus. 
Hlasování:       pro: 5    proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 2c) bylo schváleno. 
d) Pan starosta konstatoval, že způsob komunikace paní Rejmanové přestoupil únosnou 

míru a lživé informace, které šíří je třeba uvést na pravou míru, a proto navrhl zařadit 
bod: Lži paní Rejmanové. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje zařazení bodu Lži paní Rejmanové. 
Hlasování:       pro: 7    proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2d bylo schváleno. 
 
e) Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 6. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, předložený 
starostou Mgr. Levíčkem. 
Hlasování:        pro: 7    proti: 0       zdržel se: 0  
Usnesení č. 2e) bylo schváleno. 
 
Program zasedání: 

1. Volba ověřovatelů zápisu. 
2. Schválení programu. 
3. Projednání připomínky zastupitelky k bodu 13 b) zápisu 5. ZMČ Brno-Ořešín.  
4. Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
5. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
6. Dosavadní způsob komunikace paní Rejmanové. 
7. Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a Brno-

Ořešín). 
8. Lži paní Rejmanové. 
9. Statut občasníku Horus.  
10. Rozpočtové opatření č. 4/2019. 
11. Souhlasy s podáním žádostí na dotace na rok 2020 (pro JDH a na jednotnou plochu 

SZIF). 

12. Silnice Klimešova. 
13. OZV - noční klid (produkce hudby a změny místních poplatků od 1.1.2020). 
14. MŠ Oříšek Brno – informace (střednědobý rozpočet MŠ, rozpočet na rok 2020). 
15. Studie návsi. 
16. Souhlas s prodejem či směnou pozemku parc.č. 275/3 a části pozemku parc.č. 275/1 

v k.ú. Ořešín. 
17. Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2020 (Vyvěšeno 29.11.2019). 
18. "Ořešín, přípojka NN". 
19. Dočasné oplocení pozemků parc. č. 396,397,401/12 k.ú. Ořešín. 
20. Rodinný dům - stavba bez povolení - parc. č. 183/4, k. ú. Ořešín. 
21. Směna pozemků hráz Babí doly. 
22. Různé - připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 

 
3. Projednání připomínky zastupitelky k bodu 13 b) zápisu 5. ZMČ Brno-Ořešín. 

Zastupitelka Rejmanová požadovala změnu znění bodu 13 b) 5. ZMČ Brno-Ořešín dne 
18.9.2019, a to: 
Ze "Známá paní Rejmanové by mohla dodat hrníčky" opravit na "Oslovená majitelka 
keramické dílny by mohla dodat hrníčky". 
Pan starosta se zeptal, proč byla oslovena právě tato jedna majitelka, když je okolo 10 
keramických dílen? 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se změnou znění věty bodu 13 b) ze „Známá paní 
Rejmanové by mohla dodat hrníčky“ na „Oslovená majitelka keramické díly by mohla dodat 
hrníčky“. 
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Hlasování:       pro: 5        proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 
4. Připomínky, dotazy, návrhy občanů.   
1) B. Navrátilová poděkovala všem aktérům, podílejícím se na zorganizování vítání 12 

občánků; všichni rodiče a hosté byli spokojeni. Pan starosta dodal, že se vítání občánků 
bude pravidelně opakovat. 

2) J. Havíř se dotazoval, zda byl nový úřad zkolaudován. Pan starosta odpověděl, že bylo 
vydáno kolaudační rozhodnutí. 
 

5. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 

a) Pan starosta se informoval na Dopravním podniku města Brna k dotazu H. Rejmanové 
(že ve všední dny od 12 do 15 hod. do Ořešína jezdí přeplněné autobusy). 
Odpověď z DPmB: V listopadu byl proveden profil průzkumu na linkách 42 a 70 a 
nepotvrdila se přeplněnost autobusů, naopak v ojedinělých případech by se dalo 
uvažovat o redukci provozu. Změna provozu linky se nepřipravuje. 
Pan starosta doporučil v případě zjištění přeplněnosti autobusů, aby se obyvatelé rovnou 
obraceli na DPmB, kde přijímají tyto požadavky. 

b) Cedule u studánky „Nade vše je voda“. Paní Rejmanová předložila nové znění s popisem 
krajiny. K němu pan starosta konstatoval, že nevystihuje pokyny pro obyvatele, jak se 
chovat, stávající cedule je proto vyhovující. Na minulém ZMČ Brno-Ořešín byli 
zastupitelé vyzvání k návrhům celkové koncepce změny informačního systému v obci. 
Na tom se paní zastupitelka Rejmanová podílet nechce. 

c) Pan starosta ke klubu seniorů řekl, že na 11.2.2020 je připravený ve spolupráci 
s pobočkou KJM kurz tréninku paměti a pokud se domluví více než 3 senioři 
s maminkami, může se objednat i malování keramiky. 

d) Proběhlo jednání s ředitelem Školního lesního podniku Křtiny a mimo jiné bylo přislíbeno, 
že se budou zabývat řešením o zamezení pohybu koní v lese, které způsobuje nemalé 
škody. 

 
6. Dosavadní způsob komunikace paní Rejmanové. 
Ing. Kozohorský vyjádřil svoje zklamání nad dosavadním způsobem komunikace paní 
zastupitelky Rejmanové, která probíhá fakticky v zásadě formou interpelací s požadavkem 
na odpověď v určitých lhůtách a následných stížností v případě nezodpovězení, podávání 
stížností na postup ÚMČ a další formy, které jsou pro komunikaci v tak malé městské části a 
v tak malém zastupitelstvu zcela nevhodné. Vyjádřil svou pochybnost nad tím, co je tak cílem 
působení paní zastupitelky Rejmanové v zastupitelstvu MČ, protože s tímto způsobem 
komunikace to podle něj nemůže být nic ku prospěchu Ořešína a jeho občanů a vyjádřil svou 
obavu nad tím, že jediným cílem je tak dehonestace ostatních, znechucení práce ostatním a 
osobní zviditelnění osoby paní zastupitelky Rejmanové. Ing. Kozohorský připomněl, že 
zastupitelstvo městské části je kolektivní orgán rozhodující vůlí nadpoloviční většiny a že 
pokud s většinou zastupitelů paní zastupitelka Rejmanová hodlá komunikovat takto 
nevhodným a dehonestujícím způsobem, nikdy nic reálně pro ořešínské občany neprosadí a 
nemůže tak její konání být ku jejich prospěchu. Ing. Kozohorský dále seznámil přítomné s 
předběžnou informací od vedoucí oddělení stížností MMB paní Mgr. Konečné, že interpelace 
vůči jeho osobě byla nezákonná, a tak i následná stížnost byla na jeho osobu podána 
protizákonně. Zastupitelka Rejmanová po vyslechnutí právního názoru Ing. Kozohorského a 
po vyslechnutí předběžné zprávy od Mgr. Konečné uznala, že pravděpodobně udělala 
v tomto případě chybu a omluvila se. 
 
Byl předřazen bod 8: Lži paní zastupitelky Rejmanové. 
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Pan starosta postupně přečetl jednotlivé veřejně publikované informace a body, které 
paní Rejmanová navrhovala do programu ZMČ Brno-Ořešín a k nim vždy přednesl fakta: 

a) H. Rejmanová: „Doporučuji využít bezplatné služby Energetického poradenství EKIS (www.mpo-
efekt.cz) 
Energetické poradenství EKIS je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře 
zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Určena je občanům, veřejné 
správě, podnikům a podnikatelům. Odborné konzultace poskytují Energetická konzultační a 
informační střediska - EKIS, která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Poradenství zde 
vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu 
z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných 
zdrojů energie. 
STŘEDISKA EKIS poskytují zájemcům konzultace při osobní návštěvě, telefonicky a on-line 
prostřednictvím INTERNETOVÉ PORADNY i-EKIS. 
9003 EKIS Brno PKV Build, PKV BUILD s.r.o. Adresa: Pražákova 1008/69 (budova AZ Tower, 
20.p); Brno; 639 00 (Jihomoravský kraj) Kontakt: mobil: 724299883, e-mail poradny: 
ekis@pkvp.cz“ 

Pan starosta se dotázal paní Rejmanové, zdali do uvedené energetické společnosti 
alespoň zavolala. Odpověď byla, že nikoliv. Pan starosta konstatoval, že on ano a 
reagoval, že stáhnout z internetu první nabízený internetový odkaz reklamy a předkládat 
jej jako řešení je podvod. 
 
K úsporám el. energie na Ronovské pan starosta konstatoval, že na minulém jednání 
ZMČ Brno-Ořešín napadla paní Rejmanová úřad z nehospodárného nakládání 
s energiemi. Uvedla, že na Ronovské, která byla celý rok temperovaná, je větší spotřeba 
než v předcházejícím roce. 
Pan starosta: jde opět o lež. Nelze srovnávat zálohy a skutečnou spotřebu a úhradu. 
V roce 2018 se úřad MČ stěhoval v měsících srpen až říjen do nových prostor a pobočka 
knihovny Jiřího Mahena fungovala na staré adrese až do začátku roku 2019. 
 

b) Nezákonná propagace politických stran úřadem MČ Brno-Ořešín: 
H. Rejmanová: „Jedná se o listopadový mítink Trikolóry, který úřad propagoval obecním 
rozhlasem, na úřední vývěsce a na úředním Facebooku.  
Pana starostu prosím, aby si nachystal konkrétní článek zákona, kterým by doložil pravdivost 
svého tvrzení "informovat o tom, že na Ořešín zavítá poslanec parlamentu České republiky a 
předseda politického hnutí je povinností samosprávy".  
Paní tajemnici prosím o přichystání konkrétního článku zákona, na základě, kterého povolila 
použít obecní rozhlas, úřední vývěsku a úřední Facebook k propagaci politické strany Trikolóra.“ 

Odpověď pan starosta: Lež. Informace byla na obecní informační vývěsce, nikoliv na 
úřední desce a setkání v místní restauraci bylo podle stejného zákona jako když čert a 
mikuláš zavítají na mikulášskou pro děti. 
 

c) Paní Rejmanová zveřejnila, že zaúkolovala zastupitele, aby se jí zodpovídali z plnění 
předvolebních slibů ohledně územního plánování a vyžaduje do 30 dní odpověď. 
Pan starosta konstatoval, že je jde opět o lež. Dle § 82 zákona o obcích nemá na takový 
přístup zastupitel právo. A § 62 téhož zákona upravuje komu jsou zastupitelé odpovědni.  
Starosta dále konstatoval, že neustálé zasílání stížností na úřad a ostatní zastupitele je 
zavrženíhodné. 
 

d) Pan starosta informoval zastupitele, že trestní oznámení, které na něj paní Rejmanová 
poslala, bylo policií jako bezdůvodné odloženo. Dotázal se paní Rejmanové, zdali se mu 
omluví? Ona to odmítla. 
 

e) Přechod pro chodce na ulici Klimešova. 
Pan starosta konstatoval, že opět způsob, jakým informuje paní Rejmanová je zcela lživý. 
Proč tam přechod být nemůže jí sdělil před rokem. Poté dostala, jak stanovisko paní 

mailto:ekis@pkvp.cz
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inženýrky z dopravy včetně kopií příslušných stránek z normy a stanovisko Brněnských 
komunikací. 

 
f) Řešení bezpečnosti chodců na Ronovské. 

Pan starosta konstatoval, že zastupitelka Rejmanová v této záležitosti neudělala vůbec 
nic. Vše se odehrávalo na základě spolupráce úřadu, stavebního úřadu a BKOM a ze 4 
variant návrhů obyvatelky Ronovské, z nichž žádný nemohl být realizován (nevyhovoval 
technickému provedení dle BKOM). Občanka podala nový návrh, k němuž bylo přijalo 
následující usnesení: 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s realizací opatření, které navrhla paní 
Bojanovská na části pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Ořešín podél budovy parc. č. 1 
k chodníčku okolo parc. č. 2. Pozemky, na nichž bude opatření realizováno jsou 
v majetku SMB. 
Hlasování:       pro: 7        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 f) bylo schváleno. 
 

g) Obchod. Paní zastupitelka Rejmanová se snaží vytvořit dojem, že starosta a 
zastupitelstvo brání její snaze o obnovení obchodu, též že starosta brání rozvážce 
občanů do Globusu.  
Lež. Obec zorganizovala anketu, ve které se občanů dotazovala na jejich potřeby a 
přání. Pan starosta pouze prezentoval závěry této ankety. 
 

h) Kočky v obci. Tvrzení paní Rejmanové, jak iniciovala odchyt a přeléčení koček je lež. 
Obec tuto akci opakuje pravidelně. 
 

i) Dovoz obědů z Jehnic. Zastupitelka Rejmanová navrhla pro seniory dovoz obědů z 
jehnické školy a tvrdí, že tomu starosta zabránil. Lež. O obědy z Jehnic projevila zájem 
jediná paní a s ní bylo domluveno jiné řešení. 

 
j) Paní Rejmanová tvrdí, že starosta nepřeje seniorům malování hrníčků. Lež. Starosta 

požádal zastupitele Suchého a Pazderkovou, aby zjistili, jaký je mezi seniory o tuto 
aktivitu zájem. Zájem projevili 4 lidé. 

 
k) Povinná výsadba výsadba 5 ks dřevin: 

Paní. Rejmanová: Pokácení hrušně obecné u konečné autobusu bylo povoleno za podmínky, že v 
intravilánu obce bude vysázeno nových 5 kusů dřevin. Výsadba měla být provedena do 
31.5.2015, do dnešního dne ale nebyla zrealizována. 
2 ks třešeň ptačí, pozemek 312/1, k.ú. Ořešín 
2 ks lípa srdčitá, pozemek 127/1, k.ú. Ořešín 
1 ks douglaska tisolistá, pozemek 290, k.ú. Ořešín 
Odbor životního prostředí MMB se vyjádřil, že "Povinnost provést náhradní výsadbu nadále dle 
vydaných rozhodnutí trvá. Výsadba by měla být provedena co nejdříve, ve vhodné agrotechnické 
lhůtě. Jedná o trvající přestupek, za který by mohla být uložena další pokuta." 

Pan starosta: Náhradní dřeviny lze vysadit až přijde změna Rozhodnutí z Odboru 
životního prostředí MMB, protože se mezitím vybudovaly komunikace, kde výsadbu nelze 
provést. 
 

l) Změny územního plánu: 
Pan starosta podrobně popsal celou historii a zdůraznil, že ve městě Brně platí územní 
plán s drobnými aktualizacemi od roku 1994, a projednávané změny jsou z roku 2004. 
Jelikož za pana náměstka Andera (Strana zelených) se změny ÚP neprováděly, mají 
tyto změny prodlevu 16 let. K zastupitelce Rejmanové se obrátil s tím, že svévolně za 
zády zastupitelů MČ Brno-Ořešín vydala letáky s nesmyslnými lživými údaji a vzbudila v 
obci mezi lidmi paniku. Na veřejném projednávání na MMB obvinila úřad z utajování 
informací občanům. Což byla opět vědomá lež, neboť již před tím ji paní Ing. Dvořáková 
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ze stavebního úřadu písemně informovala o tom, jaká panují pravidla zveřejňování z 
úrovně MČ Brno-Ořešín a kdo nese jakou zodpovědnost. 
Dále pan starosta označil za manipulativní a lživé informace, kterými se snaží paní 
Rejmanová naznačovat nějaké nekalosti a jeho vztah k developerské firmě. Prostými 
informacemi z veřejného obchodního rejstříku ji opět usvědčil ze lži.   
 
Paní Rejmanová se neustále odvolávala na volební programy ořešínských stran a že 
kontroluje jejich sliby. K tomu Ing. Kozohorský podotkl, že nespornou výhodou uskupení 
„Sousedé“, které p. Rejmanová reprezentuje, je, že žádný program neměli, a tak se 
nemají z čeho občanům zpovídat. 
 

m) Pan starosta konstatoval, že má dalších podobných lží a nesmyslů vyspaných ještě na 
dvě stránky, ale dál již nebude ostatní zastupitele a veřejnost obtěžovat.   
 

 
7. Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a Brno-

Ořešín). 
Pan starosta předložil Smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-
Řečkovice a Brno-Ořešín) na rok 2020 za stejných cenových podmínek jako v minulém roce. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti 
mezi MČ Brno-Řečkovice a Brno-Ořešín na rok 2020. 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
9. Statut občasníku Horus. 

Pan starosta podle tiskového zákona sestavil a předložil Statut ořešínského zpravodaje 

Horus a zdůraznil, že jeho obsah nesmí být útočný a rozhoduje o něm redakční rada v čele 

s předsedou a ten není povinen vydávat závadný obsah článků. (Příloha č. 1) 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Statut ořešínského zpravodaje Horus. 

Hlasování:       pro: 6    proti: 1      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2019. 

Po krátké diskusi bylo přijato Rozpočtové opatření č. 4/2019, předložené tajemnicí 

Kalinovou. (Příloha č. 2) 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019. 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
11. Souhlasy s podáním žádostí na dotace na rok 2020 (pro JSDH a na jednotnou 

plochu SZIF). 

Pan starosta předložil první žádost o dotaci od Jihomoravského pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů. 

a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje podání žádosti na neinvestiční transfer 
u Jihomoravského kraje o dotaci na věcné prostředky pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů. 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 11a bylo schváleno. 

Druhou žádost, kterou podáváme je dotace na Jednotnou platbu na plochu. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje podání žádosti o dotaci na Jednotnou platbu na 

plochu (SAPS) bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města a pověřuje starostu 
podpisem žádosti a k jednání s SZIF a k podepsání dokumentů včetně žádosti o platbu. 
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Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 11b bylo schváleno. 
 

12. Silnice Klimešova. 
Pan starosta seznámil se situací budování účelové komunikace, projekt bude pokračovat 
v příštím roce. Z důvodů, které nebyly na straně projektanta je třeba upravit změny termínů 
ve smlouvě.   
VOSŽP k projektu doporučuje: 

− nutno vyřešit parkování před okály u Rance CH,  

− nesouhlas s veřejným osvětlením podél cesty, (starosta avizoval že se s tímto závěrem 
neztotožňuje) 

− majitelé Ranche CH musí vyřešit parkování pro návštěvníky na svých pozemcích,  

− vyškrtnutí chodníku od hřiště k Dubu z projektu  

− vybudování co největší nádrže na zadržování vody, které lze realizovat. Případně umístit 
další přečerpávací nádrž do blízkosti k vinohradu. 

  
Po té pan starosta předložil k odsouhlasení Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku projektové 
dokumentace na vybudování účelové komunikace od hasičky na Klimešové. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku projektové 
dokumentace č. 01/2019 s prodloužením data do 30.6.2020. 
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
13. OZV - noční klid (produkce hudby a změny místních poplatků od 1.1.2020). 
Pan starosta předložil, termíny akcí MČ Brno-Ořešín, jimiž se vymezuje noční klid v novele 
OZV.  
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s vymezením nočního klidu v MČ Brno-Ořešín 

(v tabulce) v roce 2020 v k.ú. Ořešín a k.ú. Jehnice. 
Stanovené případy Vymezení doby nočního klidu Určené území 

Slavnosti ořešínského léta 20.6.-21.6.2020 od 2:00 do 6:00 hod. 

21.6.–22.6.2020 od 24:00 do 6:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(k.ú Ořešín, k.ú. Jehnice) 

Letní noc v Rakovcích 26.6.-27.6.2020 od 2:00 do 6:00 hod. (k.ú Ořešín, k.ú. Jehnice) 

Tradiční svatováclavské hody 

v Ořešíně 

26.9.-27.9.2020 od 2:00 do 6:00 hod. 

27.9.-28.9.2020od 2:00 do 6:00 hod. 

(k.ú Ořešín, k.ú. Jehnice) 

Hlasování:       pro:7       proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 13a bylo schváleno. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s vymezením nočního klidu na rok 2020 v k.ú 

Jehnice a k.ú. Ořešín na Tradiční jehnické hody 2020 (4.9.-5.9. – od 24,00-6,00 hod. a 
5.9. - 8.9.2020 – od 2,00, do 6,00 hod.). 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 13b bylo schváleno. 
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s vypuštěním odstavce o pravidelné aktualizaci 

(odst 5, čl. 1) OZV SMB č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských 
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku. 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 13c bylo schváleno. 
 
Tajemnice Kalinová sdělila, že od 1.1.2020 vstupuje v platnost nová obecně závazná 
vyhláška o místních poplatcích a bude pro občany vyvěšena a zveřejněna na úřední desce. 
 
14. MŠ Oříšek Brno – informace (střednědobý rozpočet MŠ, rozpočet na rok 2020). 



8 

 

Pan starosta seznámil přítomné se schématem umísťování dětí do MŠ Oříšek a celou 
záležitost konzultoval na odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Zde je při větším 
počtu ořešínských dětí, připraveno řešení, že děti budou umístěny v jehnické škole. Řeší se i 
na sněmu starostů, jak se domluvit s developery, aby investovali do výstavby MŠ. 
Pan starosta dal hlasovat o přijetí střednědobého rozpočtu a rozpočtu MŠ Oříšek Brno. 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženým střednědobým rozpočtem MŠ Oříšek 
Brno na roky 2020 až 2022 a s rozpočtem MŠ Oříšek Brno na rok 2020. 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 
15. Studie návsi. 
Pan starosta vyzval Martina Pijáka, předsedu výboru stavebního a pro otázky životního 
prostředí, aby seznámil s připomínkami vzešlými ke 2 variantám předložené studie návsi.  
M. Piják přečetl připomínky.  
Výbor doporučuje: 

− vyřešit lépe napojení cesty z ulice Tihůvka přes náměstí k zastávce MHD (rozšíření),  

− umístit podzemní kontejnery (za mapou) vedle Kevezsdů, 

− změnit pomník oproti projektu za repliku pomníku, který tu byl do roku 1959, pokud je 
deska na dnešním pomníku původní, nechat opravit a zachovat na novém pomníku, 

− umístění vodního prvku dle projektu,  

− přidat přímo do projektu varianty květin a dřevin, které by měli být vysázeny,  

− zjednodušení pergoly na návsi. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín navrhuje, aby byly předložené náměty VOSŽP na změnu 
zapracovány do studie návsi. 
Hlasování:       pro: 7        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 
16. Souhlas s prodejem či směnou pozemku parc.č. 275/3 a části pozemku parc.č. 

275/1 v k.ú. Ořešín. 
Pan starosta předložil přítomným zastupitelům návrh na směnu či koupi pozemku (od 
obrubníku po oplocení) na konečné autobusu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s koupí či směnou pozemku parc.č. 275/3 a části 
pozemku parc.č. 275/1 v k.ú. Ořešín 
Hlasování:       pro: 7        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 
17. Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2020.  
Pan starosta zmínil, že 15 dnů na úřední desce byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2020 a 
vyzval zastupitele, aby se k němu vyjádřili. Po krátké diskusi byl rozpočet přijat.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje rozpočet na rok 2020. (Příloha č. 3) 
Hlasování:       pro: 7        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 
18. "Ořešín, přípojka NN". 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s povolením přípojky NN k pozemku parc. 

č. 446/2, k.ú. Ořešín, dle návrhu Ing. Tomáše Blažka. Projektová příprava a realizace 
přípojky musí být koordinována s připravovanou opravou účelové komunikace Klimešovy 
směrem k Útěchovu.  
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 18a bylo schváleno. 
 

b) Ing. Kozohohorský následně navrhnul, aby ZMČ Brno-Ořešín přijalo usnesení, že v 
případě, pokud by majitel chtěl na pozemku vybudovat jakoukoli černou stavbu, což je v 
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rozporu s územním plánem, bude ZMČ postupovat se vší rozhodností a podnikne 
veškeré právní kroky k nápravě tohoto potenciálního stavu.    
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín důrazně upozorňuje, že z případné výstavby jakékoliv 
černé stavby, bude podnikat všechny dostupné právní kroky k tomu, aby této výstavbě 
zabránilo. 
Hlasování:       pro: 7        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 18b bylo schváleno. 

 
 
19. Dočasné oplocení pozemků parc. č. 396, 397, 401/12 k.ú. Ořešín. 
Pan starosta informoval o záměru majitele oplotit pozemek z důvodu dočasné stavby. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s povolením stavby oplocení pozemků parc. č. 396, 
397 a 401/12, k.ú. Ořešín, na dobu dočasnou do 31.12.2022 a za dodržení projektové 
dokumentace; výška oplocení nesmí přesáhnout 1,6 m.  
Hlasování:       pro: 7        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 
 
20. Rodinný dům - stavba bez povolení - parc. č. 183/4, k. ú. Ořešín. 
Pan starosta popsal situaci s nepovolenou stavbou, ke kterému se vyjádřil předseda VOSŽP, 

že souhlasí s postupem stavebního úřadu a bylo doporučeno uvést stavbu do souladu se 

zákonem. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s postupem stavebního úřadu a nemá námitek 

k dodatečnému povolení stavby na pozemku parc. č. 183/4, k.ú. Ořešín za dodržení platné 

legislativy. 

Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 
21. Směna pozemků hráz Babí doly. 
Pan starosta předložil žádost o stanovisko ev. doporučení ke směně pozemků: budoucí 

pozemek parc. č. 432/3 o výměře 268 m2 ve vlastnictví p. Rinchenbachů, který byl zastavěn 

hrází Babídolského rybníka za pozemek parc. č. 432/1 k.ú. Ořešín o výměře 285 m2 ve 

vlastnictví města Brna. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se směnou pozemků, předloženou vlastníky 

Rinchenbachovými. 

Hlasování:       pro: 7        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 
22. Různé - připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 

a) Paní Rejmanová kritizovala zimní údržbu (jménem občana obce) a Ing. Kozohorský přišel 
s věcnou připomínkou, že hovořil s jednatelem společnosti, který zjedná nápravu. 

b) Ing. Havíř opět navrhl, aby se majitelům pozemků, kterým obec provádí pokos zeleně, 
hradila daň z pozemků. Pan starosta vysvětlil, že krácením financí za tyto služby, 
bychom přišly i o současné zemědělce, kteří by již za nižší ceny nebyli ochotni práci 
vykonávat.  

c) Paní Rejmanová od velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obdržela požadovaný 
seznam trvale dobíjených prostředků v hasičské zbrojnici. 

d) Pan starosta všem poděkoval zastupitelům za celoroční práci a všechny srdečně pozval 
na vánoční punč 22.12.2020 v 17,00 hod. k vánočnímu stromečku před úřadem MČ 
Brno-Ořešín a schůzi ukončil. 
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Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
 
Jednání skončilo v 20,10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková………………………Martin Piják....................................  
 
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


