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Statutární město Brno 
Městská část Brno-Bosonohy 
Zastupitelstvo městské části 

 
Zápis 

 
z 26./VII. zasedání ZMČ Brno–Bosonohy, konaného dne 24.5.2017 v zasedacím sále 

ÚMČ Brno–Bosonohy 
 
Přítomni: při jednání bylo přítomno 10 členů ZMČ Brno-Bosonohy (viz prezenční listina): 
 
Sojka Miroslav, Ing. Kalná Daniela Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, 
doc. Ing. Růžička Richard Ph.D., MBA, Černý Martin, Dočekal Miloslav, Ing. Korbička Jan, Ing. 
Pavel Kilian. 
 
Nepřítomni: RNDr. Jiaxis Anastazios 
Omluveni: RNDr. Jiaxis Anastazios 
 
Zasedání zahájil a řídil starosta Miroslav Sojka, v 18:05 h. přivítal přítomné zastupitele, občany 
Bosonoh, zaměstnance ÚMČ Brno-Bosonohy a hosty. Následně konstatoval, že je přítomných 
nadpoloviční počet členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Na začátku jednání bylo přítomno 10 členů Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy (Sojka Miroslav, 
Ing. Kalná Daniela Výplach Jiří, Melounová Marcela, Lančaričová Zdeňka, doc. Ing. Růžička 
Richard Ph.D., MBA, Černý Martin, Dočekal Miloslav, Ing. Korbička Jan, Ing. Pavel Kilian). 
 
Navržený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Stanovisko MČ Brno–Bosonohy k projektu „Obytná zóna Slunečná Brno-Bosonohy“ 
3) Rozpočtová opatření 6–8/2017 
4) Interpelace 
5) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 

ad1) Technické náležitosti 

Starosta Miroslav Sojka navrhl jako zapisovatele zaměstnankyni ÚMČ Martinu Dvořákovou. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 1/VII/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje zapisovatelku Martinu Dvořákovou. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 1/VII/26 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhu na ověřovatele zápisu.  
 
Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu – pana Jiřího Výplacha a paní Zdeňku 
Lančaričovou. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 2/VII/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje ověřovatele zápisu: Jiřího Výplacha a 
Zdeňku Lančaričovou.  
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 2/VII/26 bylo schváleno.  
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Starosta vznesl dotaz na připomínky k minulému zápisu z jednání ZMČ. Připomínky nebyly, 
zápis 25 ZMČ je považován za schválený. 
 
Náměty na úpravu programu – nebyly. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 3/VII/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje navržený program jednání 26/VII ZMČ. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení  3/VII/26 bylo schváleno. 
 
Schválený program jednání: 
 
1) Technické náležitosti 
2) Stanovisko MČ Brno-Bosonohy k projektu „Obytná zóna Slunečná Brno-Bosonohy“ 
3) Rozpočtová opatření 6–8/2017 
4) Interpelace 
5) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
 

ad2) Stanovisko MČ Brno-Bosonohy k projektu „Obytná zóna Slunečná Brno-
Bosonohy“  
 
 

a/ MČ Brno–Bosonohy není účastníkem řízení, a tedy usnesení zastupitelstva MČ je pouze 
stanoviskem MČ pro přípravu stanoviska primátora. 
 
b/ statutární město Brno je dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) účastníkem všech územních řízení. Protože 
předmětem řízení je v tomto případě umístění bytových a rodinných domů, kde vznikne více 
než 100 bytových jednotek, jedná se o stavbu v celoměstském zájmu dle Přílohy č. 8 obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 10/2013, kterou se vydává Statut města Brna, a 
dle ust. č. 5 odst. 2 písm. h) zmíněné vyhlášky, při výkonu této působnosti zastupuje město 
primátor. 
 
Investor podal žádost o vydání stanoviska primátora, primátor prostřednictvím „Kanceláře 
architekta města Brna“ vyzval dopisem ze dne 19. 4. 2017 MČ Brno–Bosonohy k zaslání 
stanoviska MČ Brno–Bosonohy k tomuto záměru výstavby. Toto stanovisko – usnesení, je 
předmětem mimořádného 26. jednání ZMČ. 
  
Diskuze k tomuto bodu: 
 
P. starosta – obě strany požádaly o slovo (firma PS-estate, s.r.o. a Spolek pro KŘIVÁNKY 
z.s.). 
P. Hroch – projekt zde již byl v minulosti představen. Spíše jsem tu proto, abych odpovídal na 
dotazy i s panem architektem Juříkem. 
P. Mitrenga – Spolek pro KŘIVÁNKY z.s. – prezentoval názor spolku k projektu Slunečná – 
spolek je zájmové sdružení pro ochranu životních podmínek našich občanů. Neutvořili jsme se 
proto, abychom bránili výstavbě. Víme, že celá oblast východních Bosonoh je určena 
k zástavbě a není naším cílem tomu bránit. Jediným a hlavním problémem je používání ulic, 
které jsou již nyní ve velmi špatném technickém stavu. Jedná se o ulice Křivánky a Skalní. Jde 
o to, že developer chce využít tyto nevyhovující komunikace. Bydlí zde asi 150 až 200 
obyvatel, po výstavbě dojde ke skokovému nárůstu o 500 obyvatel. Již nyní jsou dopravní 
problémy na ulicích Křivánky a Skalní. Změna v projektu je zúžená vozovka na 3,5 m, tzv. 
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vjezdové komunikace do zájmové oblasti v prostorách pod ulicí Křivánky naproti ulice K Berce. 
Vznikne tu poměrně velká křižovatka, velké dopravní zatížení. 
Problematická je křižovatka ulice Pražská a Skalní. Na ulici Pražská vydává KHS opakovaně 
hlukové výjimky. Jde o již enormně zatíženou komunikaci, po výstavbě bude mít zatížení ještě 
větší. V současné době je odbočování na křižovatce Pražská Skalní pro velká vozidla 
problematické (ostrůvek). 
Na ulici Skalní a Křivánky není jediné oficiální parkovací místo (ulice Křivánky – parkují 
automobily podél komunikace na nezpevněné ploše, na ulici Skalní podél učiliště je trpěno 
parkování automobilů – cca 45, i když zde není dle vyhlášky dostatečný průjezd, zde by bylo 
nutno parkování zrušit). Kde ta auta budou stát? 
Na ulici Křivánky byl vyhlášen havarijní stav zdejším ÚMČ v roce 1998. Není možné výstavbou 
ještě více zatěžovat ulici, která je již nyní v havarijním stavu. Na celé ulici Křivánky jsou 
nevyhovující zbytky chodníků. 
Ulice Horynova – je úzká, šířka necelých 6 m, nemá chodníky, není zprovozněno osvětlení, je 
označená jako obytná zóna.  
Ulice Sojkova – by měla sloužit pro výjezd ze zájmové oblasti (500 nových obyvatel), investor 
zná nevyhovující stav této ulice, a proto naprojektoval novou ulici Sojkova v bezprostřední 
blízkosti původní ulice. Obě ulice není možné propojit, protože vznikne výrazný výškový rozdíl. 
Celá křižovatka je v projektu řešena pouze označením stůj, dej přednost v jízdě. Toto dopravní 
řešení navržené investorem není správné. 
Správné řešení je dle platného územního plánu – přímé napojení oblasti na ulici Pražskou, 
bez zatížení ulice Křivánky (v územním plánu již od roku 1994). 
Je třeba nejprve udělat plán silnic, potom silnice postavit a potom již bude pro všechny to 
stavění jednoduché a nebude to stavění živelné. 
Spolku se zamlouvá řešení, které představil druhý investor tj. – propojit připojení jednotlivých 
výstaveb. Byla by dobrá dohoda mezi investory. 
Uzel Skalní a Pražská by nebyl tak zatěžován a zároveň by se odlehčilo obyvatelům ulice 
Pražská, protože noví obyvatelé by odbočili již před intravilánem obce. 
Naší žádostí je, abyste vy, zastupitelé, donutili investory spolupracovat a aby se nejprve 
vymyslely silnice a pak teprve dělala výstavba. 
Naše sdružení iniciovalo a na úřad dnes doručilo petici s textem: 
 „Nesouhlasíme s povolováním staveb hromadné výstavby v oblasti Bosonohy východ, pokud 
nebudou zajištěny nově vybudované komunikace z místa výstavby přímo na ul. Pražskou – 
vně intravilánu obce. Nesouhlasíme s poškozováním životního prostředí a zvyšováním 
dopravní zátěže zvl. ulic Pražská, Skalní, Křivánky, Horynova, Sojkova. Nové komunikace 
musí být zajištěny jako první etapa – před zahájením jakékoliv hromadné výstavby.“ 
Pod petici se podepsalo 155 občanů, jedná se o většinu občanů z oblasti, kde se má stavět. 
K petici se nepřipojili dva občané. 
P. Hroch – reaguji na přednesené informace. Fyzický stav Křivánek je tristní. Položka v 
našem projektu je oprava komunikace po výstavbě. V této chvíli je na spadnutí výstavba 
kanalizace a součástí kanalizace je i vozovka. Takže bychom mrhali prostředky, kdybychom 
teď tu vozovku dali dohromady a někdo to přišel za čtyři roky rozkopat a dělat to znovu. Proto 
jsme vůbec vozovku na Křivánkách do tohoto problému nezahrnovali. Pokud dojde 
k poškození vozovky při výstavbě, musíme vše uvést do původního stavu. Problematika 
parkování u učiliště, to je mimo naše území a nejsme schopni řešit. Chodníky na Křivánkách 
nejsme schopni řešit, na chodníky není místo. 
Ul. Sojková – nájezdy – máme projektanta na úrovni, z té vozovky bude nájezd ke všem 
nemovitostem. 
Představa výstavby komunikace v 1. etapě a teprve potom dojde k ostatní výstavbě, to přátelé 
neumíme ekonomicky. Nejsme ani ČNB ani stát, můžeme hospodařit jenom s prostředky, 
které máme. 
P. Koudelka – když jsem viděl to napojení, nebylo by možné v souvislosti s dotacemi, se 
sdružováním prostředků udělat tu cestu? I stavební technika by měla lepší přístup, kdybyste 
se domluvili s panem Hložánkem, starosta a pan primátor Vokřál Vám taky něco dá, bude po 
volbách. Udělejme cestu a pak stavme.  
P. Hroch – k tomu co říkáte. Rozhodnout, že tady bude cesta není možné. Socialismus skončil 
již v roce 1989. Aby mohla být cesta vybudovaná, musí být souhlas všech těch vlastníků 
pozemků, přes které by ta cesta šla. Jsou zde vlastníci, kteří říkají, že zde pozemky neprodají. 
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Sdružení prostředků – jsme zvyklí sdružovat na takových velkých akcích prostředky s obcí, 
s městskou částí, s kýmkoliv. Problém je čas. Máme pozemky koupené, zpracovaný a 
předložený projekt. Můžeme se bavit o detailech. K záměru se vyjádřili všichni, co jsou 
kompetentní. K projektu Cihelna není ani studie. Není s kým se sdružovat. Jsme jediní, co 
předložili dokumentaci a chtějí územní rozhodnutí. 
P. Koudelka – pokud je problém s odkoupením pozemku, je to jasné. 
Občan – pane Hrochu, jak chcete odbočovat z Pražské? Umístění zpomalovacího retardéru 
Pražská Skalní neodpovídá. Vy říkáte, že máte zodpovědné architekty?  
P. Hroch – celý projekt posuzoval odbor dopravy, odbor územního plánování a policie, 
neshledali na něm žádný problém. Projekt byl schválen. 
Občan – na umístění zpomalovacího retardéru na Pražské, bylo poukazováno již při jeho 
výstavbě, nevyhovuje to je jasné. 
P. Hroch – křižovatka Pražská Skalní, je od našeho území vzdálená, tam vazby řeší územní 
plán. 
P. Mitrenga – na stanovisku policie jsme našli tolik závad, takže dáváme podnět na prošetření. 
P. Pavlata – jak máte zajištěný retenční systémy vod? 
P. Hroch – původní plán byl dešťové vody odvést do Kameníku. To neprošlo. Byl proveden 
hydrogeologický průzkum celého území. My veškerou vodu zasakujeme do retenčních nádrží. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 4/VII/26 ZMČ Brno-Bosonohy souhlasí se záměrem výstavby k projektu 
„Obytná zóna Slunečná Brno – Bosonohy“ za předpokladu uzavření plánovací 
smlouvy a vyřešení problematiky napojení dopravní infrastruktury na ulici 
Pražskou, nejlépe před Bosonohami a řešení problematiky v oblasti školství 
(nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ).  
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se:  0 
Usnesení 4/VII/26 bylo schváleno. 
 
 
Vyhlášení technické přestávky na dvě minuty (odchod zástupců Spolku pro 
KŘIVÁNKY). 
 
 

ad3) Rozpočtová opatření  
 
ad) 3a Rozpočtové opatření 6/2017 
 
Povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem 
rozpočtu. 
Jde o poskytnutí části neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon 
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017. 
 
Diskuze k tomuto bodu nebyla. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 5/VII/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 63 000 Kč na straně příjmů v položce 4116-
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a na straně výdajů v § 4324-zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 5/VII/26 bylo schváleno. 
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ad) 3b Rozpočtové opatření 7/2017 
 
Povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem 
rozpočtu. 
Jde o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna na pořádání kulturních akcí – 
na kulturní akci Mladé hody ve výši 30 000 Kč a ve výší 50 000 Kč na kulturní akci výročí první 
písemní zmínky Bosonoh – 780 let. 
 
Diskuze: 
 
P. Růžička – o jaký transfer se jedná? Ponížily se výdaje za hody? 
P. starosta – ano ponížily. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 6/VII/26 ZMČ Brno–Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 v rozpočtu 
MČ Brno–Bosonohy na rok 2017 v objemu 80 000 Kč na straně příjmů v § 6330 – 
převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a na straně výdajů v § 3399 – 
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 6/VII/26 bylo schváleno. 
 
 
ad) 3c Rozpočtové opatření 8/2017 
 
Žádost pana Olejníka o poskytnutí půjčky. 
 
Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením 
se zvýší objem výdajů rozpočtu a objem financování. Jde o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci občanovi v hmotné nouzi na základě jeho žádosti a sociální situace. Půčka je 
poskytnuta dle smlouvy za podmínek schválených zastupitelstvem. 
 
Diskuze: 
 
P. Růžička – je to teda úročená půjčka? 
P. starosta – jedná se o bezúročnou půjčku. 
P. tajemník – návrh smlouvy byl bezúročný. Psal jsem o stanovisko advokátní kanceláře. 
Stanovisko AK – v rámci hospodaření s péčí dobrého hospodáře, by měla být půjčka úročená, 
alespoň minimálně. 
P. starosta – diskuze je o tom, jestli půjčku úročit nebo ne. 
P. Černý – já jsem z toho pochopil, že nemůžeme dát bezúročnou půjčku. 
P. tajemník – nemusí být úrok. 
P. Výplach – navrhuji půjčku bez úroku. 
P. tajemník – řešily se dva problémy, a to, jestli úročit nebo ne, a potom jak půjčku zaručit. 
Zajištění je možné jedině směnkou. 
 
Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 7/VII/26 ZMČ Brno–Bosonohy schvaluje předložené znění smlouvy bezúročné 
půjčky ve výši 20.000 Kč dle přílohy. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 7/VII/26 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení Miroslava Sojky: 
Usn. 8/VII/26 ZMČ Brno-Bosonohy schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 v rozpočtu 
MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu 20 000 Kč na straně výdajů v § 4341-sociální 
pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým a 20 000 Kč 
zvýšení financování v položce 8115. 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení 8/VII/26 bylo schváleno. 
 
 

ad4) Interpelace 
 

Žádné nebyly. 
 

ad5) Dotazy a připomínky z řad nečlenů zastupitelstva 
 
P. Koudelka – přišel jsem poděkovat za Milčovo kolečko.  
Chci poděkovat všem, kteří jeli. Zejména panu Dočekalovi, že jsme nezůstali v mínusu 
Příští rok je 70 let výročí Závodu Míru. Obrátila se na mě Česká televize, že by začala příští 
rok natáčet dokument s pracovním názvem „Když se řekne Závod Míru“. Byla vydaná tisková 
zpráva, ve které byla zveřejněna, že Milčovo kolečko netradičním způsobem připomenulo 
letošní výročí 780 let první písemné zmínky Bosonoh. 
Jsem rád, že ve zpravodaji připomínáte výročí Heydrichiády. Mrzí mě, že nebyla zmíněna 
Heydrichiáda v Bosonohách. Mohlo by se zmínit ještě dodatečně. 
Ještě k projektu na Křivánkách – je třeba to řešit selským rozumem. Zastupitelstvo a komise 
jsou k tomu, aby řešily problémy mezi znesvářenými antagonistickými stranami.  
Byl jsem pozván na besedu do Urbancentra, kde se jednalo o výstavbě sportovišť. Není tam 
žádná žádost z Bosonoh. Je třeba podat žádost na město. 
P. Korbička – Pražská – měli bychom zvážit častější úklid vozovky, ne jenom z jara a na 
podzim. 
P. starosta – Pražská se čistí 5x za rok. 
 
Na závěr pan starosta Miroslav Sojka poděkoval všem přítomným za účast, ukončil zasedání 
ve 18:58 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Další přílohy, které byly součástí materiálů na 26. jednání ZMČ  

 
.................................................. 
           Miroslav Sojka 
Starosta MČ Brno-Bosonohy 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
..............................................                                                  ........................................ 
        Jiří Výplach                                                                            Zdeňka Lančaričová 
 
.............................................. 
Zapsala: Martina Dvořáková 


