
 

  MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY, ZASTUPITELSTVO, NOVÁ 11, 635 00 BRNO 

 

 

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/21 konaného dne 25.01.2021 

 od 17:30 

 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/21/2021  

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Lenku Ištvanovou a určuje ověřovateli zápisu 

Petru Burgerovou, DiS a Aleše Chrastila. 

Usnesení č. 2/21/2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Návrhy, připomínky a podněty občanů 

4) Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 14.12.2020 

5) Studie proveditelnosti - biotop Kníničky 

6) Schválení investičního záměru „Revitalizace dětského hřiště Dolní Louky“ 

7) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním 

klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

8) Rozpočtová opatření 

9) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

10) Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

11) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky 

12) Informace předsedů výborů a komisí 

13) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Usnesení č. 3/21/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zpracováním Studie proveditelnosti-biotop 

Kníničky a zplnomocňuje starostku MČ objednat předmětnou studii u společnosti GEOtest, a.s. v hodnotě 

do 85. 000,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 4/21/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje investiční záměr „Revitalizace dětského hřiště 

Dolní Louky“ v ceně do 1 mil Kč bez DPH. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje pro tuto 

zakázku výjimku ze směrnice ÚMČ Brno-Kníničky č. 1/2018 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu a pověřuje starostku provedením poptávky realizace investičního záměru u minimálně 5 

firem zabývajících se realizací dětských hřišť, se žádostí o zpracování grafického návrhu (vizualizace) 

hřiště vč. cenové kalkulace realizace nového prvku a revitalizace stávajícího herního prvku s přemístěním 

funkčních a bezpečností předpisy splňujících části herního prvku na hřiště mateřské školky Studánka 

v k.ú. Kníničky.   

Usnesení č. 5/21/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje aktualizaci Přílohy obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 3/2018, č. 4/2019, č. 3/2020 a 16/2020 (Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na 

části území statutárního města Brna vymezena dobou kratší) a stanovuje výjimky z doby nočního klidu, a 

to dle níže uvedeného seznamu: 
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Usnesení z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/21 konaného dne 25.01.2021 

 

Odůvodnění stanovení výjimky: Navrhované akce jsou tradiční kulturní akce pořádané v MČ již řadu let, 

které svým společenským a kulturním významem přesahují hranice MČ a jsou hojně navštěvovány i 

obyvateli okolních městských částí a obcí.  

 

 

V Brně dne: 27.01.2021 

 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r.   Aleš Chrastil v.r.            Petra Burgerová, DiS. v.r. 

starostka    ověřovatel zápisu            ověřovatel zápisu 

                                           

       

 

Stanovené případy Termín v noci z–na Vymezení doby 

nočního klidu 

Určené území, na kterém je 

doba nočního klidu vymezena 

odlišně od zákonné úpravy 

Mladé hody v Kníničkách 05.07.-06.07.2021 

06.07.-07.07.2021 

07.07.-08.07.2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

území městské části Brno-

Kníničky 

Pálení čarodějnic 30.04.-01.05.2021 od 2:00 do 6:00 hod. území městské části Brno-

Kníničky 


