Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín,
konaného dne 16.06.2021 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. Bc. Hana Rejmanová, Martin Piják
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová
Hosté: 2
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.

Přistoupilo se k volbě ověřovatelů. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
1) Volba ověřovatelů zápisu.
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana F. Foreta a paní L. Pazderkovou. Paní
zastupitelka Rejmanová navrhla samu sebe jako ověřovatelku.
a) Pan starosta dal hlasovat nejprve o protinávrhu paní zastupitelky H. Rejmanové.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu paní zastupitelku
H. Rejmanovou.
Hlasování:
pro: 2
proti: 0
zdržel se: 5
Usnesení č. 1a nebylo schváleno.
b) Pan starosta dal hlasovat o svém návrhu.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a
Ing. F. Foreta.
Hlasování:
pro: 4
proti: 2
zdržel se: 1
Usnesení č. 1b bylo schváleno.
2) Schválení programu.
Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 11. zasedání ZMČ Brno-Ořešín,
předložený panem starostou Mgr. Janem Levíčkem.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Program zasedání:
1) Volba ověřovatelů zápisu.
2) Schválení programu.
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů.
4) Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín.
5) Rozpočtové opatření č. 2/2021.
6) Připomínky ZMČ Brno-Ořešín k návrhu územního plánu.
7) OZV k omezení spalování pevných paliv.
8) Slavnosti ořešínského léta 24.7.-25.7.2021.
9) Veřejná schůze 16.6.2021.
10) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
Jednání pokračovalo bodem 4.
4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín.
a) Pan starosta Levíček ověřil připomínku p. xxxxxxx k parkování aut na pozemku VKP.
b) Byl proveden dosyp štěrkem na povrchu pod lanovým centrem.
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5) Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Tajemnice Kalinová okomentovala Rozpočtové opatření č. 2/2021 a po krátké diskusi
bylo přijato usnesení (Příloha č. 1).
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6) Připomínky ZMČ Brno-Ořešín k návrhu územního plánu.
Pan starosta popsal svoje návrhy připomínek k územní plánu města Brna a rovněž
seznámil přítomné s úpravami tohoto návrhu paní zastupitelkou Rejmanovou, a to
v bodech 2,3,6.
Pan starosta vyjádřil zklamání nad nepromítnutými podklady nově zpracované územní
studie, na které participovali zástupci KAM a OÚPR.
Z novém návrhu územního plánu jsou největší obavy z rizika:
- výstavby bytových domů v rozvojových lokalitách
- zástavby domů v druhých řadách – trvalé narušení soukromí a pohody bydlení
- zastavitelnosti stavebních pozemků ze 70 % (obava z masivní zástavby nevhodné
pro Ořešín)
- ukončení provozu restaurace (jediného místa ke scházení většího počtu lidí na
kulturních akcích)
- nedostatečné občanské vybavenosti.
Paní xxxxxxx doplnila diskusi dotazem: „Proč na veřejné schůzi nebude projednána
Územní studie Drozdí?“ a připomínkovala procedurální stránku projednání územního
plánu. Pan starosta odpověděl, že pan architekt – zpracovatel studie neshledává důvod
k její prezentaci, když ji KAM zcela nevhodně přenesl do návrhu ÚP a ta s ním je nyní
v rozporu, takže je nevyužitelná.
Paní Rejmanová požádala o zveřejnění obou verzí „Připomínek“ (pana starosty a její) na
webových stránkách obce.
Nejdříve se hlasovalo o připomínkách paní zastupitelky Rejmanové.
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje změny připomínek (body 2, 3 a 6) oproti
původnímu návrhu k územního plánu města Brna, předložených paní zastupitelkou
Rejmanovou.
Hlasování:
pro: 2
proti: 1
zdržel se: 4
Usnesení č. 6a nebylo schváleno.
Pan starosta Levíček předložil další čtyři usnesení:
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín nesouhlasí s aktualizovaným zněním návrhu územního
plánu města Brna.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 6b bylo schváleno
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje připomínky k návrhu územního plánu města
Brna (Příloha č. 2).
Hlasování:
pro: 5
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení č. 6c bylo schváleno.
d) Usnesení: Zastupitelé MČ Brno-Ořešín pověřují starostu MČ Brno-Ořešín, aby
předložil věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu města Brna i jako
zástupce veřejnosti podle § 23 SZ a v případě jejich nevyhovění, podrobil ÚP
soudnímu přezkumu.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
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Usnesení č. 6d bylo schváleno.
e) Usnesení: V případě, že nebude adekvátním způsobem vyhověno legitimním a
legálním požadavkům MČ Brno-Ořešín, zastupitelstvo zváží vypsání referenda
o osamostatnění MČ Brna-Ořešína na SMB. Toto referendum by bylo spojeno
s komunálními volbami v roce 2022.
Hlasování:
pro: 4
proti: 1
zdržel se: 2
Usnesení č. 6e bylo schváleno
7) OZV – OZV k omezení spalování pevných paliv.
Pan starosta Levíček předložil návrh nové obecně závazné vyhlášky, splňující § 17 odst.
5. zákona č. 201/2021 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, zakazující na celém
území města spalování uhlí, uhelných briket a koksu s kategorií 1. a 2. emisní třídy
s účinností 1.9.2022. Bylo přijato následující usnesení.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bere na vědomí připravovanou novou obecně závaznou
vyhlášku SMB, která omezuje spalování pevných paliv (Příloha č. 3).
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7a bylo schváleno.
8) Slavnosti ořešínského léta 24.7.-25.7.2021.
Pan starosta zdůvodnil posun slavností ořešínského léta na 24.7. až 25.7.2021, uvedl
jeho program a nabídl možnost ostatním zastupitelům podílet se případně novými
aktivitami.
Na programu se podílí TJ Sokol Ořešín, paní zastupitelka Pazderková, pan místostarosta
Kozohorský i pan starosta (v sobotu vystoupí cimbálka, kapela L. Fildána, v neděli
proběhne divadelní představení, vystoupí sbor Magnificat a swingový orchestr
Zatrestband).
9) Veřejná schůze 16.6.2021.
Za účasti zástupců KAM a OÚPR MMB proběhne v 18,00 hod. v Restauraci U Pelikána
na Klimešové seznámení se s aktualizovanou verzí územního plánu.
Ve druhém bodu veřejné schůze autor studie Návsi Ing. arch. Starycha představí
vizualizaci návsi Ořešína.
10) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
Pan starosta přítomným poděkoval a vybídl k odchodu na veřejnou schůzi.
Jednání skončilo v 17,45 hod.
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová
Zápis ověřili:

Mgr. Jan Levíček …………………………

Bc. Libuše Pazderková………………………Ing.František Foret, CSc.....................................
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
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