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Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 konaného dne 12.12. 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, Ing. Hana Rejmanová, Martin Piják 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: inv,e Zi, On, Jiří  

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. 

V úvodu se pan starosta zeptal, kdo z přítomných nesouhlasí s nahráváním zasedání, 
prováděné paní Rejmanovou (souhlasili: i v,ov, íř, V. Suchý). 

  
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích). 
Pan starosta navrhl jako ověřovatele p. Pazderkovou a M. Pijáka.  
Sebe jako ověřovatele navrhla paní Rejmanová.  
 
Pan starosta dal hlasovat nejprve o protinávrhu. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Rejmanovou. 

Hlasování:        pro: 2       proti: 5       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1a nebylo schváleno. 

 
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a M. 

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

2. Schválení programu. 
Pan starosta se zeptal, zdali má někdo návrh na doplnění programu či navrhuje jeho změnu. 
Informoval, že obdržel další návrh OZV, a tak navrhuje rozšířit bod 8. o další OZV - regulace 
veřejné produkce hudby a rozšíření bodu 11. o stanovisko k výstavbě Odlehlá 19 a 
Odlehlá 9a. O zařazení těchto bodů dal pan starosta hlasovat. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zařazuje na program jednání rozšíření bodu 8. o OZV, 

upravující regulaci veřejné produkce hudby a rozšíření bodu 11. o stanovisko k výstavbě 
Odlehlá 19 a Odlehlá 19a. 
Hlasování:  pro:  7   proti 0   zdržel 0 
Usnesení č. 2a bylo schváleno. 
Následně dal starosta hlasovat o celém programu jednání. 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 2. 
zasedání zastupitelstva městské části Brno-Ořešín. 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0  
Usnesení č. 2b bylo schváleno. 
  

Na dotaz paní Rejmanové, zdali její předložené body byly schváleny, jí pan starosta sdělil, že 
nikoli, že budou projednány v bodě Různé, a to: 

− Instalace zábradlí na ulici Ronovská. 

− Úprava jednacího řádu. 

− Bezpečnost chodců v okolí výstupní zastávky autobusu. 
 
Program zasedání: 
1. Určení ověřovatelů zápisu. 
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2. Schválení programu. 
3. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
4. Volba členů kontrolního výboru a výboru OSŽP a člena kulturní komise. 
5. Schválení opatření vyplývajících ze zprávy Odboru interního auditu a kontroly. 
6. Rozpočtové opatření č. 7/2018. 
7. Zimní a letní údržba silnic a chodníků. 
8. Projednání OZV o nočním klidu a OZV o veřejné produkci hudby. 
9. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 17093 - Účelová komunikace Ořešín. 
10. Smlouva o zápůjčce s pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. 
11. Vyjádření – 2 RD Klimešova a 1 RD Klimešova, stanovisko k výstavbě Odlehlá 19 a 

Odlehlá 9a. 
12. Jednací řád ZMČ Brno-Ořešín. 
13. Schválení rozpočtu MČ Brno-Ořešín na rok 2019. 
14. Projekt Ronovská - setkání s občany. 
15. Různé - dotazy, podněty a připomínky zastupitelů. 

 
3. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
Pan starosta vyzval místostarostu Kozohorského, aby informoval zastupitele, jak pokročil 
s řešením přemnožených koček. Ing. Kozohorský vysvětlil, že první avizovaný odchyt 
neproběhl z důvodu technických problémů. U druhého pokusu, když byly domluvené útulky 
v Holubicích a Bučovicích, paní Rejmanová a Plisá uvedly, že se kočky musejí nejprve 
aklimatizovat, protože odchyt koček, které jsou polodivoké, by je stresoval; a tak se rozhodly 
si je vzít domů (4 kočky – p. ková, zbývajících osm se rozuteklo). Paní Rejmanová se 
informovala na Městské policii a tam jí řekli, že mohou kastraci toulavých koček provést až 
v březnu 2019, což v této chvíli neřeší problém odchytu. Pan starosta požádal pana 
místostarostu, aby znovu domluvil odchyt a odvoz koček, neboť sousedé bydlící v sousedství 
tím trpí a kočky nemají mít větší práva než lidé. 
 
4. Volba členů kontrolního výboru a výboru OSŽP a člena kulturní komise. 
 
Kulturní komise: Pan starosta navrhl zvolit za členku kulturní komise paní Pazderkovou. Ta 
s volbou souhlasila. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín volí za členku kulturní komise p. L. Pazderkovou. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0  
Usnesení č. 4a bylo schváleno. 

 
Výbor pro otázky stavební a životního prostředí: pan starosta přečetl předložený seznam 
zájemců o členství ve VOSŽP: Leoš Kozohorský, Ondřej Kincl, Petr Pliska, Jan Levíček, Jan 
Seibert, Libuše Pazderková, Vít Suchý, Stanislav Král, Vladimíra Potěšilová, Jaroslav 
Lesenský. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín volí za členy VOSŽP: Kozohorského O. Kincla, P. Plisku, 

J. Levíčka, J. Seiberta, L. Pazderkovou, V. Suchého, S. Krále, V. Potěšilovou, 
J. Lesenského. 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0  
Usnesení č. 4b bylo schváleno. 

c) Kontrolní výbor: Pan starosta dal nejdříve hlasovat o počtu členů kontrolního výboru. 
Navrhl tříčlenný výbor. 

a. Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje počet členů kontrolního výboru 3. 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0  
Usnesení č. 4ca bylo schváleno. 
Pan starosta informoval o 4 obdržených nominacích do kontrolního výboru, a to v pořadí, 
jak je úřad obdržel: Tomáš Peringer, Jan Seibert, Mojmír Vlašín a Naděžda Johanisová. 

b. Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Tomáše Peringera jako člena kontrolního výboru. 
Hlasování:  pro: 6  proti: 1  zdržel se: 0  
Usnesení č. 4cb bylo schváleno. 
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c. Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Jana Seiberta jako člena kontrolního výboru. 
Hlasování:  pro: 6  proti: 1  zdržel se: 0  
Usnesení č. 4cc bylo schváleno. 

Další návrhy se staly nehlasovatelnými. 
 
5. Schválení opatření vyplývajících ze zprávy Odboru interního auditu a kontroly. 
Po krátké diskusi dal pan starosta hlasovat. 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje opatření vyplývající ze Zprávy Odboru interního 
auditu a kontroly. 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0  
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
6. Rozpočtové opatření č. 7/2018.  
Tajemnice Kalinová předložila rozpočtové opatření č. 7/2018. (Příloha č. 1) 
Po krátké diskuzi se přistoupilo k hlasování. 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 
Hlasování:        pro: 6       proti: 0       zdržel se: 1 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
7. Zimní a letní údržba silnic a chodníků. 
Po diskuzi dal pan starosta hlasovat. 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Smlouvu o dílo se společností Elitbau, s.r.o. na 
sezonu 2018/2019 a pověřuje pana starostu jejím podpisem. 
Hlasování:        pro: 7      proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 
8. Projednání OZV o nočním klidu a OZV o veřejné produkci hudby. 
 
Po diskuzi dal pan starosta hlasovat. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje OZV o nočním klidu v k.ú. Ořešín v předloženém 

znění. 

Stanovené případy 
Termín 
v noci z–na 

Vymezení doby 
nočního klidu 

Určené území, na kterém 
je doba nočního klidu 
vymezena odlišně od 
zákonné úpravy 

Slavnosti ořešínského léta 
(15.6.-16.6.2019) 

15.6.-16.6.2019 
16.6.-17.6.2019 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 24:0 do 6:00 hod. 

území MČ Brno-Ořešín a 
MČ Brno-Jehnice 

Letní noc v Rakovcích 
(29.6.2019) 

29.6.-30.6.2019 od 2:00 do 6:00 hod. 
území MČ Brno-Ořešín a 
MČ Brno-Jehnice 

Tradiční svatováclavské hody 
v Ořešíně (27.9.-29.9) 

28.9.-29.9.2019 a 
29.9.-30.9.2019 

od 2:00 do 6:00 hod. a od 
2:00 do 6:00 hod. 

území MČ Brno-Ořešín a 
MČ Brno-Jehnice 

Hlasování:        pro: 7      proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 8a bylo schváleno. 
 
ÚMČ Brno-Ořešín obdržel žádost o souhlas s omezením nočního klidu z důvodu konání 
tradičních Jehnických hodů na území k.ú. Jehnice. 
 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje OZV o nočním klidu v k.ú. Ořešín v předloženém 

znění z důvodu konání Tradičních Jehnických hodů. 

Stanovené případy 
Termín 
v noci z–na 

Vymezení doby 
nočního klidu 

Určené území, na kterém 
je doba nočního klidu 
vymezena odlišně od 
zákonné úpravy 

Tradiční Jehnické hody 6.9.-7.9.2019 od 24:00 do 6:00 hod. území MČ Brno-Ořešín a 
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7.9.-8.9.2019 od 2:0 do 6:00 hod. MČ Brno-Jehnice 

Hlasování:        pro: 6      proti: 0       zdržel se: 0  
(paní Pazderková nebyla hlasování přítomna) 
Usnesení č. 8b bylo schváleno. 
 
Pan starosta předložil OZV o veřejné produkci hudby, a pak dal hlasovat. 
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín ZMČ Brno Ořešín schvaluje OZV o veřejné produkci hudby 

v předloženém znění. 
Hlasování:        pro: 6      proti: 0       zdržel se: 0  
(paní Pazderková nebyla hlasování přítomna) 
Usnesení č. 8c bylo schváleno. 
 
9. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 17093 - Účelová komunikace Ořešín. 
Po krátké diskuzi dal pan starosta hlasovat. (Příloha č. 2) 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 17093 – Účelová 
komunikace Ořešín a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování:        pro: 7      proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
10. Smlouva o zápůjčce s pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. 
Po krátké diskuzi dal pan starosta hlasovat. 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Smlouvu o zápůjčce s pobočkou Knihovny Jiřího 
Mahena a pověřuje starostu jejím podpisem. 
Hlasování:        pro: 7      proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
11. Vyjádření - 2 RD Klimešova a 1 RD Klimešova, stanovisko k výstavbě Odlehlá 9 a 

Odlehlá a. 
a) Pan starosta přečetl doporučení předsedy VOSŽP k novostavbě manželů Venclovských 

a dal hlasovat. 
 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín nemá námitek k záměru novostavby RD aů ec. 
Hlasování:        pro: 7      proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 11a bylo schváleno. 
 
b) Pan starosta dále přečetl doporučení k výstavbě dvou RD ulice Klimešova a dal hlasovat 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín žádá, aby stavebník doložil pro dům (níže směrem 
k Jehnicím) vznik minimálně jednoho dalšího parkovacího místa (oproti předložené 
projektové dokumentaci).   
Hlasování:        pro: 7      proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 11b bylo schváleno. 

c) Dále pan starosta přečetl doporučení k výstavbě Odlehlá 9  a Odlehlá   . Starosta 
prohlásil, že v této věci byl označen za podjatého, a tudíž není přípustné, aby se účastnil 
projednávání tohoto bodu. Předal řízení zastupitelstva místostarostovi Kozohorskému a 
opustil místnost. Zastupitel František Foret informoval zastupitele, že i on je soused (dle 
§ 83 odst. 2 zákona o obcích, střet zájmů).  
 
Ing. Kozohorský přečetl celé znění stanoviska a po diskuzi dal hlasovat: 
 

1) ZMČ Brno-Ořešín (dále ZMČ) nesouhlasí s tím, aby ze společného územního a 
stavebního řízení pro stavbu "změna dokončené stavby rodinného domu v Brně-Ořešíně, 
Odlehlá 19" byla vyloučením starosty pro podjatost a úřadu MČ z důvodu systémové 
podjatosti městské části bez náhrady odňata možnost se zákonným způsobem vyjádřit 
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k projednávané věci. Městská část má ustanoven Výbor pro otázky stavební a životního 
prostředí, který je podle názoru městské části kompetentní k projednání věci a předložení 
návrhu usnesení zastupitelstvu MČ Brno-Ořešín. Postupem SÚ MČ Brno-sever mu tato 
možnost byla odňata. 

2) ZMČ zásadně nesouhlasí s postupem stavebního úřadu MČ Brno-sever, který místní 
šetření provedl pouze a výhradně za účasti stavebníka - developera. ZMČ Brno-Ořešín 
považuje za správnou správní praxi účast dotčených osob, účastníků řízení na místním 
šetření. Za tímto účelem je potřebné účastníky řízení vyrozumět. Místní šetření v podobě 
provedené úřadem MČ Brno-sever ignoruje poznatky ostatních účastníků řízení 
o lokalitě. 

3) ZMČ Brno-Ořešín zásadně nesouhlasí s tím, aby stavební úřad nespojil správní řízení, 
která zahájí ve stejném území, a jejichž vlivy se v území kumulují, propojené osoby. 
V daném případě je fyzická osoba, zahajující jedno z řízení, ovládající osobou právnické 
osoby, zahajující druhé z řízení. Postup žadatele - stavebníka je zcela účelový a lze jej 
označit za soudy zapovězenou salámovou metodu umísťování staveb v území. 

4) ZMČ považuje za nezákonné stanovisko OÚPR, které nerespektuje dramatické 
překročení IPP ve stabilizované ploše, a tím aktivně přispívá ke změně stávajících 
poměrů lokality nad míru akceptovatelnou a přípustnou. 

5) ZMČ nesouhlasí s výstavbou (přestavbou) domu na třípatrový bytový dům, který se zcela 
vymyká okolní vesnické zástavbě a oddělením pozemků, které s ním tvoří jeden celek. 

6) ZMČ nesouhlasí s vybudováním pouhých 3 parkovacích míst k bytovému domu 
Odlehlá 19, ve kterém nově vzniknou 3 plnohodnotné bytové jednotky. 

7) ZMČ nesouhlasí s uplatňováním salámové metody, kdy majitel nejprve požádá 
o adaptaci malého půdního prostoru na byt a následně přijde s tvrzením, že vybudování 
plnohodnotného třetího patra se situace nemění.  

8) ZMČ považuje stavebníkem dodaný vypočet IPP za podvodný. 
9) ZMČ zásadně nesouhlasí s rozdělením řízení na změnu stavby Odlehlá 19 a novostavbu 

Odlehlá 19. Obě tyto stavby, za kterými stojí jeden developer (osoba ovládající a 
ovládaná), budou mít kumulativně a synergicky dramatický dopad do území a na celou 
městskou část. Obě tyto stavby musí být z tohoto důvodu řešeny ve společném řízení, 
aby se negativní dopady nejen na sousedy, ale na celou městskou část řešily společně. 

10) Záměr developera vybudovat na místě původně jednoho rodinného domu 5-6 bytových 
jednotek s nájemním bydlením je zcela v rozporu s charakterem městské částí a 
v rozporu se zájmy jejich obyvatel. 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženými body stanoviska k výstavbě 
Odlehlá 19 a Odlehlá 1a. 
Hlasování:        pro: 5      proti: 0       zdržel se: 1 
Usnesení č. 11c bylo schváleno. 
 

Po tomto hlasování byl starosta přizván zpět a místostarosta mu opět předal řízení jednání.  
 

12. Jednací řád ZMČ Brno-Ořešín. 
 
Pan starosta seznámil přítomné s navrženými změnami Jednacího řádu. Byla opravena 
technická chyba a přistoupeno k hlasování. (Příloha č. 3) 

 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje novelu jednacího řádu ve znění předložených 

změn. 
Hlasování:        pro: 7      proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 12a bylo schváleno. 
 
Následně přednesla své návrhy zastupitelka Rejmanová. Pan starosta dal po diskuzi 
hlasovat o návrzích. 
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b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje změnu Jednacího řádu čl.6, bod 2), přidat větu 
"Pokud jsou přítomni opoziční zastupitelé, musí být jeden z ověřovatelů zápisu 
z opozice." 
Hlasování:        pro: 2      proti: 5       zdržel se: 0 
Usnesení č. 12b nebylo schváleno. 

 
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje změnu Jednacího řádu čl. 6, bod 8), přidat větu 

"Schválený zápis bude e-mailem zaslán zastupitelům." 
Hlasování:        pro: 2      proti: 0       zdržel se: 5 
Usnesení č.12c nebylo schváleno. 
 

13. Schválení rozpočtu MČ Brno-Ořešín na rok 2019. 
Pan starosta informoval o navržených změnách, spočívajících v úpravě smlouvy s MČ 
Brno-Řečkovice a mokrá Hora a navýšením položky pro výkon přenesené působnosti ze 
60 tis. Kč na 70 tis. Kč. 
Dále v obdržení investičního transferu od MMB na vybudování sociálního zařízení pro 
veřejnost v areál Příhon a obecního mobiliáře ve výši 700 tis a na zbudování zahrady 
MŠ Oříšek ve výši 300 tis. Kč. Na příjmové straně byl přesunuto 4 tis. Kč z neúčelových 
příspěvku města Brna na příjem darů obci na kulturní akce (Příloha č. 4). 

 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vyrovnaný rozpočet MČ Brno-Ořešín 

s předloženými změnami na rok 2019. 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 13a) bylo schváleno. 

 
Dále pan starosta předložil novou smlouvu o výkonu přenesené působnosti k 1.1.2019. 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje smlouvu na výkon v přenesené působnosti s MČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora od 1.1.2018 na rok. 

 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení č. 13b) bylo schváleno. 

 
14. Projekt Ronovská - setkání s občany. 
Paní Pazderková přednesla zprávu z jednání s občany (Příloha č. 5) 
Zpráva ze setkání s občany – revitalizace zelené plochy na ul. Ronovská 
Na 1. ustavujícím zasedání ZMČ 14. 11. 2018 bylo dohodnuto, že občanům Ořešína, 
bydlícím na ul. Ronovská a přilehlé části ul. Klimešovy poskytnu podrobné informace týkající 
se výsadby rostlin při revitalizaci zelené plochy na ul. Ronovská. 
Schůzku, která se konala 4. 12. 2018 v 19 hodin v restauraci U Pelikána, zorganizovala a 
zúčastnila se jí zastupitelka paní Rejmanová, dále byly přítomny paní Lore a paní Boja. 
Paní Lore a paní Boja vyjádřily nespokojenost se stávajícím stavem plochy. Domnívají se, že 
pokácením stromů se zvýšila hlučnost, prašnost a větrnost lokality. 
Z obsáhlé debaty vyplynulo, že paní Lore a paní Bjan si nepřejí instalaci laviček v obavě z 
hlučného chování těch, kteří by je využívali (zejména ve večerních a nočních hodinách). 
Dále by preferovaly výsadbu dvou stromů menšího vzrůstu ve spodní části revitalizované 
plochy, aby bylo dosaženo většího pocitu soukromí obyvatel. Jinak nemají s plánem výsadby 
problém. 
Paní Rejmanová mně předložila anketu, v níž nabídla občanům dvě varianty výsadby na 
Ronovské. Třetí variantu navrhli občané sami. 
Varianta č.1 zmiňuje relaxační naučnou stezku s květinami, bylinami, několika keři a 
odpočinkovými lavičkami. Taková varianta v obecním plánu není. 
Občané se ve většině vyjádřili pro variantu č.2, která zahrnuje výsadbu stromů a keřů v 
kombinaci s travnatým porostem. Toto vše je v zastupitelstvem schváleném plánu 
revitalizace. Zde je navíc bylinková spirála, malá plocha osázená odolnými trvalkami a 
odpočinkové lavičky. 
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Občané navrhli variantu č.3, v níž by upřednostnili výsadbu několika jehličnanů, které by, 
jakož i ostatní dřeviny, neměly přesahovat výšku 3-4 m kvůli ochraně zdraví a majetku. 
Závěr: Varianta č.2, kterou podporují občané je velmi blízká projektu odsouhlasenému 
zastupitelstvem. Sporným bodem je instalace laviček. Požadavkem navíc je výsadba 2 
stromů menšího vzrůstu ve spodní časti. 
Domněnka, že zastupitelstvo odsouhlasilo v anketě zmiňovanou variantu č.1 vyplynula 
z toho, že iniciátor ankety nesprávně rozklíčoval plán revitalizace a neposkytl tak účastníkům 
ankety přesné informace.          Libuše Pazderková,    7.12.2018 
 
15. Různé - dotazy, podněty a připomínky zastupitelů. 
a) Pan starosta popsal situaci s pohybem koní v okolí Ořešína a označil ji dále za 

neudržitelnou. Navrhl vyvolat jednání s majiteli koní. Navrhl, aby se schůzky krom něj 
účastnil i zastupitel Foret a místostarosta Kozohorský. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín pověřuje starostu Levíčka, místostarostu Kozohorského a 
zastupitele Foreta jednáním s majiteli koní. O výsledku jednání bude ZMČ Brno-Ořešín 
informováno. 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15a bylo schváleno. 

b) Dále starosta informoval o biologickém posouzení, zpracovaném RNDr. Zahrádkou na 
VKP U skale. Požádal zastupitele, aby se s ním seznámili. Navrhl, aby byl projednán ve 
VOSŽP. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín pověřuje ZMČ Brno-Ořešín pověřuje předsedu M. Pijáka 
projednáním biologického posouzení ve VOSŽP. 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15b bylo schváleno. 

c) Dále vystoupila zastupitelka Rejmanová s dotazy, proč byla hodová májka odstraněna až 
poté, co se jí utrhl věnec. Proč nebyla odstraněna dříve, když bylo avízo o blížícím se 
větru. Za hasiče i stárky ji odpověděl Martin Piják. 

d) Dále se dotázala, proč nebyly vyvěšeny parte s úmrtním oznámením s panem Nebolou a 
paní Sotolářovou. Bylo jim odpovězeno jak starostou, tak paní tajemnicí. 

e) Dále se zajímala, co brání instalaci zábradlí na Ronovské. 
Pan starosta odpověděl paní Rejmanové, že pokud předloženým informacím nevěří, aby 
byla pověřena ZMČ k jednání s dotčenými orgány státní správy, v jejichž kompetenci je 
povolování instalace zábradlí. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín pověřuje paní Rejmanovou jednáním s dotčenými orgány 
státní správy, v jejichž kompetenci je povolování instalace zábradlí. Paní Rejmanová 
předloží ZMČ Brno-Ořešín měsíční zprávu. 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15e bylo schváleno. 

f) Dále paní Rejmanová předložila návrh na vybudování přechodu na ulici Klimešova. Pan 
starosta ji informoval, proč jej v minulosti nebylo možno realizovat, ale protože mu paní 
Rejmanová nevěřila, navrhl, aby byla pověřena jednáním s dotčenými orgány státní 
správy. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín pověřuje zastupitelku Rejmanovou jednáním s dotčenými 
orgány státní správy ve věci vybudování přechodu na ulici Klimešova. Paní Rejmanová 
předloží ZMČ Brno-Ořešín měsíční zprávu. 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení č. 15f bylo schváleno. 

g) Dále se zastupitelka Rejmanová dotazovala, kam bylo odvezeno pořezané dřevo 
z pokácených stromů z ulice Ronovské. Odpověděl ji za hasiče Martin Piják, že skončilo 
ve sběrném dvoře v kontejneru spalitelný odpad. 

h) Zastupitelka Rejmanová se domáhala toho, aby byla formálně ustavena pracovní skupina 
pro naplnění volebního slibu ohledně obchůdku. 

i) Pan Havíř si ověřoval, zda se k zápisům ze zasedání přikládají číslované přílohy 
k nahlédnutí. Odpověď zněla: ano. 
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Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová  
Jednání skončilo v 19,45 hod. 
Zápis ověřili:  
Ing. Leoš Kozohorský …………………………  
 
Bc. Libuše Pazderková…………………………Martin Piják...................................  
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 


