Zápis ze schůzky starosty MČ Tuřany se zástupci veřejnosti a členem zastupitelstva
dne 25. 3. 2011

Přítomni :
Bc. Aleš Jakubec, starosta
Bc. Petr Foltýn, radní a člen zastupitelstva
Ing. Zdeněk Oprchal, člen zastupitelstva
Mgr. Lenka Hersheyová, zástupce veřejnosti
Ing. Hana Kašpaříková, zástupce veřejnosti
Ing. Michal Meluzín

Starosta přednesl návrh rámcového stanoviska RMČ k projednávanému konceptu
územního plánu. Dále seznámil přítomné s časovým předpokladem postupu
v projednávání konceptu územního plánu, kdy projednání připomínek městské části
předpokládá v průběhu měsíce května, a to s ohledem na očekávané podklady
od zastupitelstva Města Brna. Upozornil rovněž na projednávání ZUR, které se bude
konat dne 19. 4. 2011 v areálu výstaviště s tím, že městská část Tuřany nemá
samostatnou možnost zde námitku podat. Námitka či připomínka bude podána
z aktivity rady městské části na OÚPR s požadavkem na zapracování do námitek
za město Brno k ZUR JmK. Předložil také mapu s návrhem zásad.
Termín: ihned, stanovisko bude projednáno na RMČ konané dne 6. 4. 2011
Zástupci veřejnosti vznesli dotaz, zda starosta vystoupí s připomínkami na veřejném
projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje dne 19. 4. 2011. K tomu
starosta uvedl, že toto není v jeho možnostech a je tak potřeba vyvinout
samostatnou občanskou aktivitu. Nabídl však získávání informací o posouzení již
podaných námitek a připomínek.
Zástupci veřejnosti spolu s členem zastupitelstva požádali, aby byla zorganizována
veřejná diskuze s občany, kde by zástupci veřejnosti přednesli podané námitky
ke konceptu územního plánu, a kde by byl podrobně zjištěn názor občanů na možné
varianty územního plánu. S tímto vyjádřil starosta souhlas s tím, že by uvítal pomoc
při organizaci.
V lokalitě Holásek se dle sdělení starosty nemají stavět startovací byty, tyto jsou
plánovány v Žebětíně a v Bystrci. Starosta se následně dotázal na požadavek
zástupců veřejnosti ohledně druhu zástavby v Holáskách. Bylo vysvětleno, že je
požadováno, aby případná nová zástavba dodržela charakter zástavby stávající,
tedy v odpovídající výšce a za dodržení kompaktnosti zástavby.
Na zastupitelstvu města Brna pak hodlá osobně prosazovat zájem vyjádřený
obyvateli městské části.
Do 31. 3. 2011 mají odborné komise a členové zastupitelstva dodat své připomínky.
Bylo dohodnuto, že na den 14. 4. bude svolána veřejná diskuze s občany, kde
budou představeny již podané námitky zástupců a bude vedena informační
kampaň ohledně následujícího postupu při projednávání konceptu územního plánu.
Následně by se měli zastupitelé sejít na technickou schůzku ohledně podaných
připomínek. Na zastupitelstvu konaném v měsíci květnu nebo červnu (v závislosti na

dodání podkladů od magistrátu) bude hlasováno o usnesení zastupitelstva
ke konceptu územního plánu.
Bylo dohodnuto, že zástupci zajistí prostory a ozvučení, ÚMČ zajistí informaci
občanům o termínu konání diskuze. Zástupci dodají text pozvánky, který bude
otištěn mimořádným vydáním Tuřanských listů a distribuován tak, aby se informace
dostala k obyvatelstvu do cca 10. 4. 2011. Obyvatelé budou vyzváni k přednesení
svých připomínek ke konceptu Územního plánu tak, aby s nimi zastupitelstvo mělo
čas pracovat.
Zástupci veřejnosti přednesli starostovi požadavek na objednávku zprávy Českého
hydrometeorologického ústavu o srážkových úhrnech v Tuřanech v období
před vybudováním letiště a po vybudování letiště. Text objednávky byl starostovi
předán osobně v písemné podobě s tím, že vypracování zprávy bylo již na ČHMÚ
předjednáno. Text bude rovněž zaslán e-mailem. Objednání této zprávy starosta
předjedná s ohledem na rozpočtová pravidla městské části. O tom podá starosta
zástupcům zprávu v pondělí 28. 3. 2011.
Starosta přednesl návrh na vypracování zprávy o vlivu zemědělské výroby na životní
prostředí. Takovou zprávu by mohla vypracovat Mendelova lesnická a zemědělská
univerzita.
Starosta vznesl podnět k založení občanského sdružení s tím, že takové sdružení bude
mít ve vztahu k městské části širší pravomoci a bude městské části partnerem
pro jednání. ÚMČ pak může být nápomocna s distribucí informací občanského
sdružení obyvatelstvu.
Byl vznesen dotaz, zda je starosta schopen sjednat setkání s některými krajskými
zastupiteli, stejně tak se zastupiteli města Brna za ČSSD. Dle starosty není
pro vyjednávání s politickými kluby vhodný čas. Zástupci bylo vysvětleno, že i přes to
by bylo takové setkání vhodné, aby informace byly předávány včas a aby byla již
nyní zahájena diskuze s městskými zastupiteli o konceptu územního plánu. Starosta
přislíbil pomoc při sjednání schůzky se zastupiteli za ČSSD.
V Tuřanech dne 25. 3. 2011

Zapsala Mgr. Lenka Hersheyová

