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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis 

z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 28. 2. 2013  

v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy 

Přítomni: RNDr. Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., , Jiří Výplach, 
, Mgr. Helena Koudelková, Vilém Meloun, Marcela Melounová, Květoslava Kilianová, Martin 
Černý a Mgr. Petr Juráček, Ing. Jan Korbička,  
 
Nepřítomni: Miroslav Sojka, Milan Šustáček, Marie Špačková, Ing. Pavel Kilian 
Omluveni: Miroslav Sojka, Milan Šustáček, Marie Špačková, Ing. Pavel Kilian 
 
Navržený program jednání  

1) Technické náležitosti 
2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
3) Prezentace projektů MČ Brno - Bosonohy 
4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci 

veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění  

      vyhlášky č. 7/2012 
5) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání 

alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

6) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

7) Návrh na dispozici s majetkem města (p. č. 960 k. ú. Bosonohy)  
8) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 
9) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
10) Různé – informace o odpovědi na petici 

 
Úvodem starosta přivítal všechny přítomné zastupitele, pracovníky úřadu a občany. Starosta 
RNDr. Anastazios Jiaxis zahájil zasedání v 18:00 hodin konstatováním, že zastupitelstvo 
bylo řádně svoláno a omluvil nepřítomné zastupitele. Konstatoval, že je přítomných 
nadpoloviční počet členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Na začátku jednání bylo přítomno 11 členů Zastupitelstva MČ Brno - Bosonohy (RNDr. 
Anastazios Jiaxis, Jiří Cihlář, Ing. arch. Arnošt Čoupek CSc., Jiří Výplach, Mgr. Helena 
Koudelková, Vilém Meloun, Marcela Melounová, Květoslava Kilianová, Martin Černý,Mgr. 
Petr Juráček, Ing. Jan Korbička). 
 

ad1) Technické náležitosti 
 
Starosta navrhl jako zapisovatele tajemníka ÚMČ Ing. Návrata. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 1/VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatele Ing. Tomáše Návrata. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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Starosta požádal přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu. Na základě 
toho byli navrženi dva ověřovatelé  –  pan Výplach Jiří a pan arch. Čoupek 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise:  

Usn. 2/VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu – Jiří Výplach, Ing. 
arch. Čoupek CSc. 

Pro:11  
Proti: 0 
Zdržel se:  
Usnesení bylo schváleno.  
 
Na dotaz starosty na připomínky k minulému zápisu z  jednání ZMČ nebyly podány žádné 
písemné připomínky a nebyly předneseny žádné připomínky na tomto jednání zastupitelstva. 
Starosta konstatoval, že zápis je považován za schválený.  
 
Následně starosta přešel k dalším technickým náležitostem jednání. 
 
Starosta vyzval zastupitele k předložení návrhů na změnu programu: 

- ze strany zastupitelů návrh nebyl 
 
Návrh programu přednesl starosta a navrhl program schválit.  
 
Program jednání : 
 

1) Technické náležitosti 
2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
3) Prezentace projektů MČ Brno - Bosonohy 
4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci 

veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění  

      vyhlášky č. 7/2012 
5) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání 

alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

6) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

7) Návrh na dispozici s majetkem města (p. č. 960 k. ú. Bosonohy)  
8) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 
9) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 
10) Různé – informace o odpovědi na petici 

 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 3 /VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje upravený program jednání. 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

ad2) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 

Starosta RNDr. Jiaxis se optal  přítomného občana, zda mají nějaké dotazy a připomínky.  

Žádné dotazy a připomínky vzneseny nebyly, proto bylo přistoupeno k projednávání dalšího 

bodu. 
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ad3)  Prezentace projektů MČ Brno - Bosonohy 

Technický pracovník ÚMČ Ing. Kopecký prezentoval všechny projekty MČ Brno Bosonohy. 

Závěrem prezentoval nový projekt – revitalizace budovy ÚMČ s možností dotace finančních 

prostředků v rámci výzvy MŽP. Doplnění materiálu na ZMČ týkající se tohoto projektu 

revitalizace ÚMČ obdrželi všichni zastupitelé na stůl. 

V diskuzi vystoupili: Mgr. Koudelková – otázka výkupu pozemků pod samoobsluhou, 

odpověděl Ing. Korbička, že není nic nového, Mgr. Juráček vznesl dotaz, zda se počítá 

s dalším patrem na objektu samoobsluhy, odpověděl arch. Čoupek, že momentálně ne, ale 

v budoucnu je možné, Mgr. Juráček – otázka k další variantě cyklistické stezky, pan Černý 

dotaz na realizaci přístavby školy – termín. Odpověděl RNDr. Jiaxis, arch. Čoupek a Ing. 

Kopecký – předpoklad rok 2014. 

V průběhu posledního období byla zvažována možnost provedení nové fasády budovy ÚMČ 

Brno Bosonohy. V předcházejícím záměru projektu „Komunál“ bylo uvažováno s výstavbou 

nového úřadu v rámci tohoto projektu. Současný projekt již s výstavbou nového úřadu 

nepočítá. Vzhledem k nutnosti vyhotovení energetického auditu do konce roku 2015 na 

stávající budovu s předpokladem nutnosti zateplení v dalším období (V rámci snižování 

energetických ztrát, je možnost přihlásit se k výzvě XIV. MŽP na zateplení veřejných budov. 

V případě úspěšného projektu by byla vyřešena ještě v roce 2013 otázka energetického 

štítku, úspory nákladu na energie a zároveň i fasády objektu). 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn.4/VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje předfinancování a spolufinancování 
projektu z rozpočtu MČ Brno Bosonohy na zateplení veřejné budovy (ÚMČ Brno 
Bosonohy) v rámci výzvy MŽP - Prioritní osa 3 bez nároku na finanční prostředky z 
rozpočtu statutárního města Brna 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad4) Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o 
regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a 
restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, ve znění  vyhlášky č. 7/2012         

 
V příloze této vyhlášky jsou stanovena místa, na kterých lze v pohostinských zařízeních a 
restauračních zahrádkách veřejnou produkci hudby vykonávat pouze v určeném čase. Tato 
příloha je aktualizována každých 12 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky.  
Jako každý rok žádá MMB o sdělení, zdali navrhujete stanovení nových míst, na kterých by 
měla být veřejná produkce hudby upravena, nebo nenavrhujete žádná místa, popř. ponechat 
stávající znění přílohy citované vyhlášky. 
 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 5 /VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje stávající znění přílohy připravované 
novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna  č. 12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky  
č. 7/2012 
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Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se:0  
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad5) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu 

požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010 taxativně vyjmenovává veřejná 

prostranství, kde je konzumace alkoholu zakázána. Součástí vyhlášky jsou 2 přílohy, které 

jsou zpracovány na základě podkladů městských částí. V příloze č. 1 je přehled konkrétních 

veřejných prostranství, na kterých je požívání alkoholu zakázáno a v příloze č. 2 jsou 

stanoveny výjimky, tedy veřejná prostranství, na která se zákaz nevztahuje.  

MMB žádá o sdělení, zdali navrhujete stanovení nových míst do přílohy č. 1 nebo dalších 

výjimek ze zákazu do přílohy č. 2. dle této OZV 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 6 /VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje stávající přílohu obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve 
znění pozdějších vyhlášek 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se:0  
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad6) Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech 

pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, připravuje novelu níže uvedené obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna. V souladu s článkem 77 odst. 3 Statutu města Brna je 
předkládána k připomínkování v ZMČ. 
OVV MMB zapracoval do návrhu novely vyhlášky i výjimku z povinnosti mít náhubek nebo 
vodítko pro canisterapeutické psy při výkonu canisterapeutické činnosti, prováděné na 
veřejném prostranství. Výjimka by se tedy uplatnila stejně jako u vodících a asistenčních psů 
pouze v případech, kdy psi plní účel, ke kterému byli vycvičeni, přičemž v dané záležitosti je 
to účel terapeutický. 
MMB požaduje sdělení, zdali MČ navrhuje stanovení nových míst do přílohy č. 1 nebo 
dalších výjimek ze zákazu do přílohy č. 2. dle této OZV 
 
Diskuze : Návrh na využití poldru, není svěřeno MČ Brno Bosonohy ( Čoupek, Meloun) 
Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 7/VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje návrh novely obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve 
znění pozdějších vyhlášek včetně příloh 1 a 2 

 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
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ad7) Návrh na dispozici s majetkem města (p. č. 960 k. ú. Bosonohy)  

Žádost manželů  - Jaroslava a Bohuslav Padrtovi, majetková dispozice podána na  

MO MMB ze dne 14. 11. 2013.  Z hlediska územního plánu nemá OUPR MMB námitky k 

prodeji, odbor TS – nutné dořešení se správci sítí – Telefonica a BVK. 

 

Návrh usnesení RNDr. Jiaxise: 

Usn. 8 /VI/23 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí s  dispozici s majetkem Statutárního města 
Brna svěřeného MČ Brno Bosonohy – prodej části pozemku p. č. 960 v k.ú. Bosonohy 
o  velikosti 1 m 2  ( oddělený pozemek p.č. 960/5 dle GP) 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdržel se:0  
Usnesení bylo schváleno. 
 

ad8) Zpráva starosty, místostarosty a úřadu MČ 

V tomto bodu informoval starosta o své činnost, podobně místostarosta. Tajemník informoval 

o postupu zavádění nového informačního systému a o průběhu zápisu nezapsaných budov 

do katastru nemovitostí 

ad9) Interpelace, zprávy z výborů a komisí 

Žádné interpelace nebyly předány 

Výbory a komise – komentáře zástupců výboru a komisí  k posledním jednání. 

Diskuze k tomuto bodu nebyla 

ad10) Různé  
 

a. informace o odpovědi na petici 
 
V tomto bodě starosta informoval o odpovědi na petici ve smyslu petičního zákona a o 
schůzce se starostou SDH. 
 
Diskuze:  
 
Zaměřená na problematiku využití hasičky vzhledem ke kolaudačnímu rozhodnutí a 
důvody rozhodnutí rady.(Jiaxis, Čoupek, Koudelková, Cihlář, Juráček, Mareček) 
 
Na žádost Mgr Koudelkové uvedení jejího příspěvku: 
 
Koudelková: 
Měli bychom se stydět za to, že jsme nedali hasičku hasičům. Tedy stydět by se měla 
především rada. Ale my ostatní taky, že jsme ji nedokázali o tom přesvědčit. Všechny 
námitky a zdůvodnění ze strany rady, proč se to nestalo, jak to není možné a že hasiče 
vlastně chrání, jsou jen výmluvou a zástěrkou faktu, že jste jim ji nechtěli dát. A nedali. 
Starosta: 
Je to tvůj názor a podle mě špatný. 
 

 

 




