
Zápis ze zasedání ZMČ Brno-Útěchov konaného dne 20. dubna 2022 

na radnici MČ Brno-Útěchov, Adamovská 6, 644 00 Brno 

 

Navržený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Návrh vyhlášky, kterou se novelizuje Statut města Brna 

4. Návrhy novel vyhlášek o regulaci zábavní pyrotechniky, stanovení podmínek pro pořádání 

    veřejnosti přístupných podniků, zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

    prostranstvích a o nočním klidu 

5. Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích 

6. Návrh vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

7. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/4 

8. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

9. Plnění úkolů 

10. Různé, diskuse, závěr 

 

 

1. Zahájení  

 

Zasedání ZMČ zahájil a řídil starosta městské části Brno-Útěchov PhDr. Zdeněk Drahoš. 

 

Zahájení v 17.06 hodin. 

 

Při zahájení přítomno 7 členů ZMČ.  

 

Zastupitelstvo je schopno se usnášet. 

 

Přítomen tajemník ÚMČ Brno-Útěchov PaedDr. Ladislav Filipi.  

 

Zapisovatelem určil starosta tajemníka PaedDr. Ladislava Filipiho. 

 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pí Miroslava Meluzínová a RNDr. Luděk Zahradníček. 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

2. Schválení programu 

 

Navržený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 



2. Schválení programu 

3. Návrh vyhlášky, kterou se novelizuje Statut města Brna 

4. Návrhy novel vyhlášek o regulaci zábavní pyrotechniky, stanovení podmínek pro pořádání 

    veřejnosti přístupných podniků, zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

    prostranstvích a o nočním klidu 

5. Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích 

6. Návrh vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

7. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/4 

8. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

9. Plnění úkolů 

10. Různé, diskuse, závěr 

 

Starosta navrhl doplnit do programu nový bod č. 3 Rozpočtové opatření č. 4/2022 a zbývající 

body přečíslovat. 

 

Navržený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

4. Návrh vyhlášky, kterou se novelizuje Statut města Brna 

5. Návrhy novel vyhlášek o regulaci zábavní pyrotechniky, stanovení podmínek pro pořádání 

    veřejnosti přístupných podniků, zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

    prostranstvích a o nočním klidu 

6. Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích 

7. Návrh vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

8. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/4 

9. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

10. Plnění úkolů 

11. Různé, diskuse, závěr 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Schválený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

4. Návrh vyhlášky, kterou se novelizuje Statut města Brna 

5. Návrhy novel vyhlášek o regulaci zábavní pyrotechniky, stanovení podmínek pro pořádání 

    veřejnosti přístupných podniků, zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

    prostranstvích a o nočním klidu 

6. Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích 



7. Návrh vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

8. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/4 

9. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

10. Plnění úkolů 

11. Různé, diskuse, závěr 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 

Zprávu zpracovala účetní Jitka Koldovská a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 

 
Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
 

4. Návrh vyhlášky, kterou se novelizuje Statut města Brna 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

nemá připomínek k návrhu vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna 

 

žádá o následující změnu Statutu města Brna: V Příloze č. 2 – Vzájemný výkon přenesené 

působnosti: 

v odst. Městská část Brno-Královo Pole vykonává státní správu pro: 

městskou část Brno-Útěchov na úseku: 

− v bodě 2. třetí odrážka zní: 

„-    § 30 zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

ukládá starostovi sdělit usnesení ZMČ Organizačnímu odboru Magistrátu města Brna  

 

termín: do 23. 5. 2022 

odpovídá: starosta 

úkol č. 4/20. 4. 2022 



Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

5. Návrhy novel vyhlášek o regulaci zábavní pyrotechniky, stanovení podmínek pro pořádání 

veřejnosti přístupných podniků, zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích a o nočním klidu 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

a) nemá připomínek  

    1) k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2020, o regulaci používání zábavní 

pyrotechniky 

     2) k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2009, o stanovení podmínek pro 

pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků 

     3) k návrhu novely vyhlášky č. 20/2020, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejných prostranstvích a nenavrhuje žádná prostranství, na kterých je zakázáno požívání 

alkoholických nápojů 

b) nenavrhuje žádné výjimky z doby nočního klidu 

 

ukládá starostovi sdělit usnesení ZMČ Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna  

 

termín: do 16. 5. 2022 

odpovídá: starosta 

úkol č. 5/20. 4. 2022 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

6. Návrh novely vyhlášky o místních poplatcích 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

nemá připomínek k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 20/2021, o místních poplatcích 

 

nenavrhuje zpoplatnit zvláštní užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 

 



ukládá starostovi sdělit usnesení ZMČ Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna  

 

termín: do 25. 4. 2022 

odpovídá: starosta 

úkol č. 6/20. 4. 2022 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

7. Návrh vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

nemá připomínek k návrhu vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

města Brna 

 

ukládá starostovi sdělit usnesení ZMČ Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna  

 

termín: do 31. 5. 2022 

odpovídá: starosta 

úkol č. 7/20. 4. 2022 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

8. Záměr městské části vypůjčit část pozemku p. č. 58/4 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

schvaluje záměr městské části zapůjčit část pozemku p. č. 58/4 o výměře 20 m2 v k. ú. Útěchov 

u Brna na dobu neurčitou 

 

ukládá tajemníkovi zveřejnit uvedený záměr zákonem stanoveným způsobem 

 

termín: do 25. 4. 2022 

odpovídá: starosta 



úkol č. 8/20. 4. 2022 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

9. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

 

Zprávu zpracoval a předkládá starosta. 

 

V rozpravě vystoupila Mgr. Klára Pelánková. Dotázala se, zda dodavatel zajistí v případě 

potřeby rychlost 60 Mbits. Starosta odpověděl, že tuto rychlost dodavatel garantuje a že dojde 

ke zlepšení v poskytování příslušných služeb oproti dosavadnímu stavu. Dodavateli bude 

městská část fakturovat spotřebovanou elektřinu. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

a) schvaluje smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (o 

dodávce a správě mikrovlnné sítě) se společností WiFiMax Communication, s. r. o., 664 48 

Nebovidy 223, IČ 01780042 

 

pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy 

  

termín: do 30. 4. 2022 

odpovídá: starosta 

úkol č. 9a/20. 4. 2022 

 

b) schvaluje poplatek 290 Kč včetně DPH za poskytované připojení 1 účastníka přenosovou 

rychlostí stahování/odesílání 30 Mbits/10 Mbits, poplatek 490 Kč včetně DPH za poskytované 

připojení 1 účastníka přenosovou rychlostí stahování/odesílání 60 Mbits/20 Mbits a 

jednorázový poplatek 1000 Kč včetně DPH za zřízení standardní instalace  

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

10. Plnění úkolů 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

bere na vědomí plnění úkolů 4/23. 2. 2022, 5/23. 2. 2022, 4a/30. 3. 2022 a 4b/30. 3. 2022 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 



 

11. Různé, diskuse, závěr 

 

Starosta informoval zastupitele, že v sobotu 30. 4. se bude konat „pálení čarodějnic“. Dále 

sdělil, že na středu 27. 4. je plánováno čištění komunikací po zimě. 

 

Občanka městské části pí Vodičková poděkovala za instalaci informativních měřičů rychlosti 

na příjezdech do městské části v ulici Adamovské. Otázala se, zda lze z těchto zařízení získat 

statistické údaje o dodržování předepsané rychlosti. Starosta odpověděl, že tuto záležitost 

prověří. 

 

Pí Vodičková dále uvedla, že nadále přetrvává silný provoz nákladních aut v ulici Adamovské, 

mnohdy nemají ani přikrytý náklad, a z korby se proto práší. Doplnila, že mnohé nákladní vozy 

nedodržují stanovenou objízdnou trasu a zkracují si cestu přes Útěchov. Starosta konstatoval, 

že záležitost týkající se omezení provozu nákladních vozidel předal k posouzení Odboru 

dopravy Magistrátu města Brna. Upozornil na komplikaci spojenou s omezením provozu 

těžkých vozidel na mostu v Lelekovicích. Připomněl, že v určitých případech ani nákladní auta 

nemohou jet jinudy než po Adamovské ulici – např. vozy svážející vytěžené dřevo. Doporučil 

počkat na stanovisko Odboru dopravy, zda je možné provoz těžkých vozidel omezit. 

V následující debatě zastupitelé uvedli, že není možné na ulici Adamovské instalovat 

zpomalovací práh – jezdí tudy autobusy MHD - nelze zde kvůli nedostatečné šířce silnice ani 

vybudovat kruhový objezd. 

 

Ve svém třetím příspěvku pí Vodičková informovala, že zamýšlená beseda s vedením Školního 

lesního podniku Křtiny se uskuteční 5. 5. v restauraci Za Sedmero, a požádala o vyvěšení 

pozvánky na vývěsce městské části a o zaslání informativní SMS. Pozvánku přislíbila dodat. 

 

Následující debata s přítomnými občany se týkala měření rychlosti vozidel policií. Starosta 

uvedl, že při měření v předchozím roce byli dle obdržené zprávy zachycení pouze dva řidiči, 

kteří překročili povolenou rychlost. Policie nepovažuje ulici Adamovskou za místo, jemuž je 

nutno věnovat větší pozornost. 

 

Další dotaz přítomných občanů se týkal případné větší výstavby v městské části. Konkrétní 

informace poskytl s poukazem na územní plán Ing. arch. Zdeněk Bureš. Uvedl, že v současné 

době není žádná větší výstavba plánována, rozsáhlejší výstavbu ani územní plán neumožňuje. 

   

 

 

 

Zasedání ZMČ Brno-Útěchov dne 20. 4. 2022 ukončil starosta v 17.45 hodin. 

 

 

  

V Brně dne 26. 4. 2022 



 

 

 

 

                                                                                                                               ……………………………….. 

                                                                                                                                 PhDr. Zdeněk Drahoš 

                                                                                                                                            starosta 

 

 

 

 

                                                                                                                              

…………………………………….                                                                               ………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Miroslava Meluzínová                                                                                  RNDr. Luděk Zahradníček 

 

Přílohy: 

1x svolánka 

1x presenční listina 

1x zápis  

materiály k jednotlivým bodům programu 

1x plnění úkolů 


