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Informace o Řečkovicích
z jiného úhlu pohledu
Právě jste se začetli do prvního čísla Řeči odjinud, která si klade za 
cíl seznamovat řečkovické a mokrohorské občany o různých sou-
vislostech a faktech ze života městské části, jejích aktuálních rados-
tech i problémech. Vydávání tohoto občasníku vychází z přání samot-
ných Řečkováků a Mokrohoráků, kteří si ve stále větší míře přejí být 
informováni o aktuálních záležitostech, o kterých se mluví málo nebo 
vůbec ne. Informace se tak k lidem nemají jak efektivně dostat. Budete 
se zde dozvídat něco jak o nedávné, tak i o starší historii. K vydání těch-
to novin nás vedly časté podněty občanů, kteří se chtějí dozvědět více, 
než stojí v oficiálním podání Řeči nebo na sociálních sítích. Občasník 
je také založený na tom, že chceme aktivně oslovovat obyvatele, kte-
ří daným záležitostem rozumí, a jejich vyjádření může pomoci široké 
diskuzi, jak správně naložit s některými věcmi veřejnými. Budeme se 
snažit psát čtivou formou, i když se také setkáte s mnohdy odbornými 
výrazy, zejména z oblasti státní správy či správního a stavebního prá-
va, bez kterých se bohužel neobejdeme. Tento občasník není finan-
covaný z veřejných rozpočtů, pouze z příspěvků samotných autorů 
a podporovatelů naší iniciativy. Budou uváděna především fakta s co 
největší mírou objektivity, bez snahy něco zamlčovat.

Kolektiv autorů Řeči odjinud

Přesáhli jsme 15 tisíc občanů
Úbytek obyvatel naší místní části se sice zastavil, věkem jsme ale nej-
starší městskou částí Brna. Čtěte na straně 2.

Problematická zakázka revitalizace 
Nového náměstí
Kontrola zakázky revitalizace parku na Novém náměstí ukázala 
zásadní pochybení. Kontrolní výbor zastupitelstva v zakázce nalezl 
celou řadu nesrovnalostí. Čtěte na straně 2.

Nadměrná výstavba a negativní dopad 
na Mokrou Horu
Obyvatelé našeho krásného koutu Brna prosí: Potřebu rozvoje Brna 
chápeme, ale nejdříve sem k nám vyřešte dopravu! Čtěte na straně 3.

Potřebují Řečkovice zeleň a klidná místa?
Řečkovický HRáj je budoucí park, kterých není nikdy dost. Lidem na 
štěstí není život v jejich městě lhostejný. Jak se dobrá věc podařila 
a jak probíhá její realizace, čtěte na straně 3.

Za udržení kvalitního bydlení
na Renčově
Nadřízený orgán se při problémech kolem výstavby na kotelně 
Renčova 17a zastal aktivních řečkovických občanů. Čtěte na 
straně 4.

Aktuality
Pivovarské sklepy. V tomto roce má v rámci revitalizace hodového 
areálu proběhnout také sanace pivovarských sklepů. Tento poměrně 
unikátní a rozsáhlý řečkovický podzemní labyrint, o jehož existenci 
mnozí občané ani něvědí, má být částečně zalit betonem a tzv. kon-
zervován. Objekt pocházející z r. 1647 sice není památkově chráněn, 
nicméně tomuto kroku nepředcházela ze strany obce žádná forma 
debaty s občany, kde by byl tento krok nějak blíže popsán či obhájen. 
Argumentace vedení MČ, že sklepy musí být zavezeny z důvodu po-
rušené statiky, jsou v rozporu s nezávislými odborníky, kteří říkají, že 
asanace, čili opravení sklepů, je možné a uskutečnitelné.

Další aktuality na straně 4.



Přesáhli jsme 15 tisíc občanů
Alespoň podle statistik Českého statistického úřadu věkově nej-
starší opravdu jsme. Možná vám neunikly výsledky loňského sčítá-
ní lidu, domů a bytů, ze kterých lze snadno vyčíst, jak jsou na tom 
Řečkovice a Mokrá Hora v porovnání s ostatními městskými částmi.

Nejzajímavější statistikou z hlediska naší městské části je asi věk oby-
vatel. Náš průměrný věk je 44,7 roku a jsme z hlediska stáří obyvatel 
skutečně nejstarší městskou částí. Průměrný věk žen zde dokonce 
dosahuje 46,7 roku. Když nás porovnáme např. s Žebětínem, který je  
s průměrným věkem 37,5 roku nejmladší městskou částí, vidíme roz-
díl více než 7 let. Pouze ve Starém Lískovci je na jednoho obyvatele 
větší podíl lidí nad 65 let.
Pozoruhodně vyšly statistiky i z hlediska náboženské víry, kde zjiš-
ťujeme, že je naše místní část šestou „nejzbožnější“ městskou částí 
z celkových 29. V průměru každý pátý obyvatel sebe zde považuje za 
věřícího a každý téměř devátý se hlásí ke katolické církvi.
Zajímavý je také celkový počet obyvatel, který má od posledního 
sčítání v roce 2011 vzestupnou tendenci. Nyní je nás přesně 15 127, 
oproti číslu 14 585 z roku 2011. Trend postupného úbytku obyvatel 
se tak snad definitivně zastavil.
Statistika přináší i další zajímavosti. Například přibližně každý třetí 
obyvatel naší místní části, starší 15 let, má ukončené vysokoškolské 
vzdělání, čímž se Řečkováci a Mokrohoráci řadí v rámci Brna do lep-
šího průměru. Když se ovšem srovnáme se sousedními Ivanovicemi, 
kde má vysokoškolský titul asi 43 % občanů, Řečkovice za sousedy 

klopýtají s desetiprocentní ztrátou. Kompletní tabulky naleznete na 
webu www.zdravereckovice.cz.

Ondřej Štaud
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Průměrný věk

Pořadí Obec Průměrný věk

1. Žebětín 37,5

29. Řečkovice a Mokrá Hora 44,7

Průměr celého Brna 41,8

Počet věřících

Pořadí Obec Četnost (každý x-tý) Procent obyv.

1. Chrlice 4,77 20,96%

6. Řečkovice a Mokrá Hora 5,36 18,66%

29. Slatina 7,56 13,23%

Průměr celého Brna 6,15 16,26%

Počet vysokoškoláků

Pořadí Obec Četnost (každý x-tý) Procent obyv.

1. Ivanovice 2,3 43,48%

13. Řečkovice a Mokrá Hora 3,04 32,89%

29. Chrlice 5 20%

Brno celkově 3,14 31,85%

Jistě vám neunikla revitalizace Nového náměstí, tedy zejména 
výměna chodníků, laviček a kultivace zeleně. Tato revitalizace je 
nyní předmětem kontroly kontrolního výboru (KV). KV je výborem 
zastupitelstva obce mající oprávnění kontrolovat plnění usnesení 
zastupitelstva a rady obce, dodržování právních předpisů ostat-
ními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. 
Realizace této akce je KV kontrolována zejména co se týče kvality 
provedení a fakturovaných projektovaných položek schváleného 
rozpočtu. Níže jsou popsány zjištěné skutečnosti z dané kontroly. 

Zakázku realizovala firma DIRS Brno s.r.o. v průběhu léta 2021 s celko-
vým rozpočtem 5 010 219,86 Kč včetně DPH.
30. září 2021 došlo k předání a převzetí dokončeného stavebního 
díla, dle protokolu bez vad či nedodělků. Pouze nebylo provedeno 
kácení stromů, které ovšem nebylo fakturováno. 
1. prosince 2021 bylo na zasedání KV upozorněno, že reálný stav pro-
vedeného díla není v souladu se schváleným položkovým rozpočtem 
a že se tímto případem bude KV dále zabývat. Členové KV poukázali 
zejména na skutečnost, že při obchůzce zhotoveného díla napočítali 
520 m usazených obrubníků, ovšem fakturováno bylo dle projektové 
dokumentace a schváleného rozpočtu 1 925 m obrubníků, což se rov-
nalo částce navíc přesahující 500 000 Kč.
17. prosince 2021 zaslal vedoucí odboru správy majetku (dále jen 
OSM) zhotoviteli dopis, kde poukazuje na dané nesrovnalosti.
10. ledna 2022 napsala společnost DIRS Brno s.r.o. vedoucímu OSM, 
že si nechala geodeticky zaměřit skutečné provedení, své pochybení 
uznala a zavázala se vrátit přeplacenou částku v plné výši.
16. února 2022 vzhledem k trvajícím pochybám o okolnostech re-
alizace tohoto díla, doporučil KV na svém zasedání zastupitelstvu 
zkontrolovat skutečné provedení díla s projektovou dokumentací, 
smlouvou o dílo a fakturací formou externího posouzení. Toto usne-
sení však nebylo v KV většinou hlasů přijato (hlasování 3 pro, 3 se 

zdrželi) a zastupitelstvo se na svém zasedání 24. února odmítlo touto 
věcí zabývat z důvodu nepřijetí usnesení KV k této věci.
6. dubna 2022 KV na svém zasedání předložil kontrolní zprávu 
o této zakázce a na základě jejich závěrů doporučil zastupitelstvu 
rozhodnout o provedení posudku, který prověří uvedené skuteč-
nosti a zkontroluje všechny položky dle projektové dokumentace, 
soupisu prací stavby a skutečného provedení. Mimo jiné kontrolní 
zpráva poukazuje na další řadu položek, jejichž skutečné provede-
ní není v souladu s platně uzavřenou smlouvou o dílo a mohlo zde 
dojít k dalším peněžním únikům. Kontrolní zpráva byla tentokrát KV 
schválena (hlasování 4 pro, 2 se zdrželi) a KV požádal k dané zprávě 
o vyjádření vedoucího OSM.
Předseda KV předložil do zastupitelstva zprávu s návrhem usnesení, 
ve kterém se žádá provedení odborného znaleckého výpočtového 
posouzení souladu konečného stavu akce se schválenou projek-
tovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo, výkazem výměr, 
schváleným rozpočtem, projektovou dokumentací skutečného pro-
vedení a provedenou fakturací díla. 
Na jednání zastupitelstva 21. dubna 2022 se ovšem většina zastu-
pitelů zdržela hlasování a navrhované usnesení ukládající provedení 
znaleckého posouzení nebylo přijato. Důvodem bylo chybějící vyjá-
dření vedoucího OSM, který nedodal své vyjádření ve lhůtě požado-
vané KV. 
6. června bylo na KV zasláno vyjádření OSM, které bylo v některých 
položkách neprůkazné, chyběly zde důležité přílohy, na které se vy-
jádření odkazovalo. Na základě dodatečně předloženého položkové-
ho rozpočtu lze konstatovat, že předmětné dílo nebylo provedeno 
v souladu s uzavřenou smlouvou a změna díla nebyla projednána 
a schválena Radou naší MČ.
Touto zakázkou se KV bude nadále zabývat, dokud nebudou důklad-
ně prošetřeny všechny související skutečnosti.

Jiří Růžička

Zdroj: https://vdb.czso.cz/

Problematická zakázka revitalizace Nového náměstí



Jedním z palčivých témat obyvatelů Mokré Hory je situace kolem 
ulice Tumaňanovy v souvislosti s navrhovaným územním plánem 
(ÚP) města Brna, který spěje po několika kolech veřejného projed-
návání do finální podoby. Jak všichni víme, ulice Tumaňanova je 
jediná přímá komunikace spojující Ořešín, Jehnice a Mokrou horu 
s centrem Brna. Jde o původní úvoz bez možnosti dalšího rozšíření.

OBČANÉ UPOZORŇUJÍ
Již v létě 2019 obyvatelé Mokré Hory chtěli peticí adresovanou Magist-
rátu města Brna, kterou podepsalo bezmála 500 petentů, upozornit na 
negativní vlivy, které by měla na život na Mokré Hoře výstavba 50 domů 
na poli před jehnickou školou spolu s dostavbou rezidence Bavaria 
(v té době 91 bytových jednotek). Občané požadovali, aby o rozhodnutí 
o této případné změně ÚP města Brna bylo uvažováno s dostatečným 
časovým odstupem. A to až po kompletním zabydlení rezidence Bava-
ria, nejlépe i po instalaci vhodných prvků zklidňování dopravy, kdy by 
bylo možné dopravní situaci a její dopady na život v dotčených oblas-
tech Řečkovic a Mokré Hory komplexně vyhodnotit.
Odpovědí občanům ze strany magistrátu bylo, že instalace vhodných 
technických prvků není předmětem řešení územního plánu. Dále, že 
radní pro územní plánování a starosta naší městské části vyvolali jedná-
ní s cílem diskutovat o dané situaci s vlastníkem komunikace (Jihomo-
ravským krajem) a vytvořit podmínky pro řešení nevyhovujícího stavu 
vozovky. Proti uvedené změně ÚP se ještě na podzim 2019 sešlo jen 
z naší lokality na 100 jednotlivých připomínek. Přesto byla změna na-
konec schválena ještě v rámci platného územního plánu na jaře 2021. 
Rok před tím, na jaře 2020, byla zahájena veřejná projednávání návrhu 
nového ÚP za velké přítomnosti místních obyvatel a v jednom ze závě-
rečných kol se pod věcně shodnou připomínku sešlo na 500 podpisů.

DOPIS ZASTUPITELŮM
V únoru 2021 vznikl z iniciativy občanů, především z Mokré Hory, Jehnic 
a Ořešína, otevřený dopis adresovaný zastupitelům města Brna. V tom-
to otevřeném dopisu jsme se mimo jiné opět snažili poukázat na nega-
tivní dopad, který by měla na naši městskou část nadměrná výstavba 

v navrhovaných rozvojových lokalitách, především z důvodu razant-
ního nárůstu dopravy. Podle návrhu nového územního plánu by sice 
v Jehnicích mělo přibýt 350 obyvatel a 226 pracovních pozic, ale když 
se k tomu připočte dosud nezabydlená rezidence Bavaria, kde se počet 
bytů mezitím vyšplhal na 137, můžeme mluvit o minimálně 700 nových 
obyvatelích. Současný počet obyvatel Jehnic je přitom něco málo přes 
1000. V Ořešíně pak podle návrhu nového ÚP dojde k 100% nárůstu. To 
tedy znamená, že počet obyvatel v Jehnicích a Ořešíně stoupne téměř 
o 75 %, čímž logicky výrazně stoupne i dopravní zatížení.
V odpovědi na náš otevřený dopis však zástupci magistrátu píší, že 

„cílový stav byl posouzen komplexně v rámci modelování dopravy 
a razantní zvýšení dopravy se neprojevilo“.
Tato kauza bohužel svědčí o špatném přístupu odpovědných praco-
višť při rozšiřování zástavby bez respektování urbanistických pravi-
del. Je ustupováno developerům a je povolována výstavba v území 
sice atraktivním, ale bez předem vyřešené dopravní infrastruktury, 
aniž by budoucí obyvatelé měli reálnou představu o nepříjemných 
důsledcích neuvážlivé výstavby i pro ně samotné. Odstrašujících pří-
kladů v tomto smyslu je v okolí větších měst dostatek, jen je třeba se 
z nich poučit, nikoliv je opakovat.

Pavlína Javorová Švandová
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Myšlenka získat nové odpočinkové místo v těsné blízkosti mateř-
ské školy na Škrétově ulici vznikla už v roce 2017. Díky nové sou-
těži Dáme na vás, pořádané od roku 2017 městem Brnem (parti-
cipativní rozpočet, tzv. PARO), máme možnost podávat návrhy na 
zlepšení našeho okolí. 

Každý projekt může stát až 3 miliony korun (od letošního roku dokon-
ce pět milionů). Podmínkou je, aby se jednalo o městský pozemek 
a aby projekt byl veřejně prospěšný. Pozemek může být ve správě 
městské části, jako je tomu v případě HRáje. Návrh HRáje se už mezi 
obyvateli Řečkovic dostatečně zabydlel, lidé jej přijali za svůj.
Lokalita celé plochy od MŠ po ulici Terezy Novákové byla do sou-
těže přihlášena Evou Matouškovou hned v prvním ročníku soutěže, 
v roce 2017. Marně. Město na části tohoto pozemku plánuje výstavbu 
knihovny a domů s byty (tzv. 1. etapa výstavby při ul. Terezy Nováko-
vé). Upravili jsme tedy navrhovanou plochu Řečkovického HRáje do 
aktuálně řešeného rozsahu (cca 2 500 m2) a projekt nového lesopar-
ku znovu přihlásili také v letech 2018 a 2019. Vždy získal silnou pod-
poru občanů, ale po střídavém posuzování různými odbory města 
byl označen jako neproveditelný.

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
Proč věnujeme HRáji tolik úsilí a pokládáme ho za důležitý?

V této části Řečkovic lze očekávat podstatné stavební změny. Na 
místě HRáje byla plánovaná ještě druhá etapa výstavby, i když dosud 
nebyla schválena. Také pozemek sousedící s HRájem a částí sídliště 
je určený k zástavbě. Jako významná rozvojová plocha je v připravo-
vaném územním plánu navrhován areál kasáren včetně navazujícího 
pole. Přitom zde město Brno vlastní velmi málo pozemků a žádný 
není srovnatelný s lokalitou HRáje. A od soukromých vlastníků velko-
rysé budování veřejného prostranství většího rozsahu, jako je lokalita 
HRáje, logicky nemůžeme očekávat. Proto je důležité zajistit obča-
nům místo pro relaxaci na pozemku ve vlastnictví města.

Nadměrná výstavba a negativní dopad na Mokrou Horu

Potřebují Řečkovice zeleň a klidná místa?



Projekt PARO představuje jedinečnou příležitost, jak pomoci stávají-
cím i budoucím obyvatelům zajistit prostor pro trávení volného času 
ve zdravém prostředí. 
Výhodou HRáje je již vzrostlá zeleň, o kterou je nutné začít pravidelně 
pečovat a postupně ji dosazovat. Přejeme si, aby se HRáj stal dlouho-
době udržitelným a klidným místem pro setkávání a odpočinek nejen 
Řečkováků.

NEPROŠLO TO SNADNO
To, že podoba místa není obyvatelům lhostejná, je dobře patrné 
například ze sousedských úklidů. V roce 2019 bylo podáno několik 
žádostí na občanský úklid, ten byl ale správcem pozemku, Úřadem 
městské části, zamítnut. Až na konci léta roku 2020 se za pomoci ve-
dení Brna podařilo dobrovolnický úklid uskutečnit a místo začít po-
stupně kultivovat.
Díky nekončící snaze občanů, opakovaným jednáním a prosazová-
ním vybudování lesoparku HRáj na konci roku 2020 v soutěži PARO 
uspěl. Pro realizaci projektu hlasovalo 1 868 občanů našeho města 

a odevzdalo mu 3 090 hlasů. Od té doby probíhají přípravné práce. 
Realizaci projektu má na starosti odbor participace Magistrátu města 
Brna, financování stojí na rozpočtu města Brna. 
Věřili jsme, že projekt HRáje bude na konci roku 2021 hotový. Re-
alizace však probíhá pomaleji, než jsme doufali. Od roku 2021 jsme 
se zúčastnili množství jednání s náměstky primátorky města, s by-
tovým odborem i odborem participace, kde bylo opakovaně nutné 
jednat mimo jiné o zachování stávajících stromů. Dosud byl pro-
veden profesionální úklid, posouzení a nezbytné zásahy do dřevin, 
kácení suchých stromů, instalace oplocení. Za navrhovatele se sna-
žíme být nápomocni při dílčích úkonech ve všech případech, kdy je 
to možné. Snažíme se prosazovat zpracování návrhu podoby HRáje 
zahradním architektem, který bude respektovat a rozvíjet stávající 
dřeviny a bude schopen funkčně propojit HRáj s navazujícím úze-
mím.
Pevně doufáme, že lokalita dostane brzy návrh konkrétní podoby 
a realizace HRáje bude záhy dokončena.

Eva Matoušková, Jaroslava Růžičková
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Jednou z velmi diskutovaných záležitostí, o které však nebylo pří-
liš napsáno,  byla plánovaná výstavba bytového domu na kotelně 
Renčova 17a. Tedy uprostřed relativně zahuštěného panelového 
sídliště, u kasáren, kde je výhledově plánovaná další výstavba. 

Před více než rokem tak právě v okolí ulice Renčova probíhala pod-
pisová akce s názvem „Petice za udržení kvalitního bydlení v Řečko-
vicích“, mimo jiné vyslovující nesouhlas právě se záměrem výstavby 
tohoto osmipodlažního bytového domu s parkovacími zakladači pro 
32 aut. V návaznosti na petici místní obyvatelé také podali námitky 
k probíhajícímu řízení k odboru územního plánování magistrátu 
města Brna týkající se právě tohoto záměru. Ten ovšem zpočátku ve 
stavbě a případných negativních externalitách problém neviděl a vy-
dal závazné stanovisko, které v podstatě stavbu legalizovalo. 

Uznání námitek občanů
V závěru loňského roku bylo ovšem závazné stanovisko magistrátní-
ho odboru zrušeno nadřízeným orgánem, tedy Odborem územního 
plánování a stavebního řádu Jihomoravského kraje bez možností 
přímého odvolání. Dané rozhodnutí bylo odůvodněno, mimo jiné, 

několika vážnými pochybeními záměru včetně překročení povolené-
ho indexu podlahové plochy, sporných územně plánovacích zásad 
apod. Tento návrh byl zastaven tedy nikoliv pouze na základě něja-
kého subjektivního pocitu občanů z nekomfortu či obavy z přemíry 
dopravy, ale z exaktních důvodů posouzených relevantními orgány.  

Ondřej Štaud

Aktuality
Návrh nového územního plánu. Na červnovém jednání Zastupi-
telstva města Brna měl být schválen nový územní plán (ÚP) našeho 
města. V současnosti ovšem skupina starostů brněnských městských 
částí (Královo Pole, Žabovřesky, Židenice, Líšeň, Chrlice, Kníničky, Bo-
honohy a Ořešín) vyjádřila obavy u některých částí nového ÚP, zejmé-
na komplikovanému výkladu tzv. stabilizovaných ploch. Je zde tedy 
snaha tento návrh znovu otevřít a některé jeho části dopracovat. Pro 
naši obec z toho vyplývá, že může být znovu rozpracovaný zde již 
zmíněný rozvoj Jehnic a Ořešína na úkor předimenzované Tumaňa-
novy ulice či sporná výstavba na kopci Zápaď.

K výročí otevření parku na Palackého náměstí. V květnu již uplynul 
rok, co bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno Palackého náměstí 
v centru naší obce. Nesmíme zapomínat, že současná podoba vznikla 
po mnoha diskuzích s občany, kteří nesouhlasili s původním nekon-
cepčním návrhem velkého parkoviště. Díky této akci vznikl Spolek 
Za zdravé Řečkovice, který dohlížel na korektní zpracování projektu 
a prosazoval reflektování názorů občanů na realizaci. Současná po-
doba je těžce vydřeným kompromisem, kdy se občané kolem staré 
části Řečkovic semkli a vyjádřili názor, jak má vypadat veřejný prostor, 
plný zeleně a dětí.

Budeme rádi, když nám napíšete na mail info@zdravereckovice.cz a sdělíte nám na zmíněná fakta svůj názor – budeme se Vám snažit o nich 
poskytnout více informací. My samozřejmě nemůžeme postřehnout všechno, proto vám budeme vděčni za jakákoliv další témata ze života 

v naší městské části. Hlavně jde o ty, o kterých se nemluví a při tom stojí za to o nich informovat. Všem děkujeme.
Vydává Spolek Za zdravé Řečkovice s přispěním občanů Řečkovic – více informací na: www.zdravereckovice.cz.

Za udržení kvalitního bydlení na Renčově


