Zápis ze schůzky starosty MČ Tuřany se zástupci veřejnosti a členem zastupitelstva
dne 11. 4. 2011
Přítomni:
Bc. Aleš Jakubec, starosta
Michal Krátký, místostarosta
Bc. Petr Foltýn, radní a člen zastupitelstva
Ing. Zdeněk Oprchal, člen zastupitelstva
Mgr. Lenka Hersheyová, zástupce veřejnosti
Ing. Hana Kašpaříková, zástupce veřejnosti
- zajištěny letáky, k roznosu dnes; bude půjčen projektor a plátno i k odzkoušení
- na MČ zatím nepřišly téměř žádné připomínky od občanů ani od zastupitelů
- z MMB by měly během dubna přijít podklady, pokud přijdou včas, je možné je
prezentovat
- my chceme představit zejména námitky ZV, ne jednotlivců
- chceme vysvětlit ZUR – k ZUR přijala MČ Tuřany stanovisko – Rada MČ Brno – Tuřany
se na svém 11/VI. zasedání, které se konalo dne 6. 4. 2011, seznámila s návrhem
ZÚR JMK a s vymezením ploch pro výrobu nadmístního významu PZ1 A PZ2 na území
MČ Brno – Tuřany. Rada nesouhlasí s návrhem ZÚR JMK - ohledně PZ1 a PZ2 na
našem území (Obdrží: JMK, Odbor územního plánování a stavebního řádu; MMB,
OUPR; členové Rady města Brna – email)
- p. starosta – role vysvětlovací, harmonogram, postup MČ, přítomna bude Ing.
Gallová, v přední řadě budou umístěni zastupitelé s cedulkami se jmény (zajistí
MČ), oddělíme je nějak opticky tak, aby bylo možno je v průběhu debaty
kontaktovat
- připomínky od obyvatel – možnost zastupitelům nebo na oficiální email
info@turany.cz,
- moderování Lenka Hersheyová
- domluva nad tím, co se nebude na besedě probírat – referenda o odtržení MČ
Tuřany, výstupy na politická témata; směřování by mělo být ÚP a námitky, které
jsme podávaly, p. starosta nechce, aby se zúčastnila besedy okolní města –
Chrlice, Šlapanice. Od nás info, Chrlice nebudou – pouze zmínění o jejich
připomínce; Šlapanice – pí. Trněná.
- rámcové stanovení času – max. do 1 hodiny program, poté beseda (k 20:30 se
snažit o ukončení)
- bude se konat mimořádné zasedání zastupitelstva, podle průběhu besedy se
rozhodne, kde se bude konat, snad v průběhu května. Jednat se bude jen o
územním plánu. Červnové zast. je plánováno na 23. 6., nejpozdější termín pro přijetí
usnesení. Občanům bude sděleno, že bude mimořádné zastupitelstvo, na kterém
se však bude již pouze hlasovat o připravených návrzích usnesení, občané zde
zejména mohou vidět, jak zastupitelé hlasovali. Připomínky by zde již neměly být
podávány.
V Tuřanech dne 11. 4. 2011
Zapsaly Mgr. Lenka Hersheyová a Ing. Hana Kašpaříková

