
Xlll. zasedáni Zastupitelstva Mč Brno_Bohunice kona né dne 16.12.2020

Věc: Materiál k bodu 9 Návrh na pojmenování veřejného prostranství

Předkladatelé a zpracovatelé: Robert Kotzian, člen ZMČ
Eva Duřpektová, členka zMČ V Brně dne 23. 11 ' 2020

Důvodová zpráva
V MČ Brno-Bohunice bude realizována zástavba prostranství při ulicích Dlouhá a Jihlavská
s názvem ,,Polyfunkční objekt Bohunice". K zástavbě se vyjadřovala Rada MČ na svém
52' zasedání dne 16'09'2020 a Rada města Brna na své R8/1 15. schůzi dne 1 1'11'2020'

Z podkladových materiálů je zřejmé, že v místě vznikne veřejné prostranství, které svým
charakterem bude tvořit náměstí. Zastupitelstvu městské části navrhujeme pojmenovat
toto nové veřejné prostranství po bohunickém občanovi RNDr. otdřichu čapkovi,
kteý se narodiI 12. května 1922 v Brně.

Během druhé světové války by| oldřich Čapka totálně nasazen. V roce 1942 však
z pracovního tábora utekl, ale byl zatčen a znovu poslán na nucené práce. Po válce
vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, poté pracoval jako
asistent na lékařské fakultě v olomouci' Po roce 1948 se oldřich Čapka aktivně zapojil do
protikomunistického odboje. Byl zatčen a V roce 1952 odsouzen pro zločiny velezrady
a vyzvědačství k 11 letům Žaláře' Prošel sedmi vězeními a čtyřmi pracovními tábory.
Svobodu mu po 9 letech přinesla amnestie. Po propuštění pracovaljako chemik.

V roce 2012 se oldřich Čapka stal laureátem ceny Příběhů bezpráví organizace člověk
V tísni (http://www.mocr'army'cz/informacni-servis/zpravodajstvi/v_lucerne-se-predavaly-
ceny-osobnostem-ktere-bojovaly_proti-komunisticke-totalite-76423/)' V roce 2013 převzal
z rukou ministra obrany osvědčení odboje a odporu proti komunismu a bylo mu
přiznáno postavení válečného veterána' Jako dlouholetý člen a později také předseda
brněnské pobočky Konfederace politických vězňů mimo jiné připravoval tzv. Fóra, na nichŽ
se bývalí političtí vězňové setkávali s občany i s představiteli veřejné a akademické sféry.
Příběhy obětí komunismu zachytil oldřich Čapka ve své knize "Návraty k hodnotám aneb za
co jsme bojovali'' (vydavatel CDK: https://www.cdk.czloldrich-capka). o svých Životních
zkušenostech a o významu svobody a demokracie často přednášel mladým lidem na
školách.

V roce 2015 oldřich Čapka obdržel cenu města Brna
://www oldřich Čapka je

unicích Žil na ulicimimořádně významnou osobností spjatou s M Brno-Bohunice. V Boh
okrouhlá. Aktivně se podílel na přípravě památníku účastníkům lll. odboje, kteý již 10 let
stojí při ul. Moldavská. Díky inciativě oldřicha Čapky byl tento mimořádný památník
podpořen sponzorsky ze soukromých zdrojů, z prostředků Konfederace politických vězňů
a rovněŽ z rozpočtu města Brna.

oldřich Čapka zemřel ve věku g5 let 25'og'2017 v domově pro seniory, kde strávil poslední
měsíce svého Života. Bylto mimořádný člověk a hrdina.
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Návrh usnesení

Zastupitelstvo MG Brno-Boh u nice

schvaluje

návrh na pojmenování nového veřejného prostranství, které vznikne realizací souboru
staveb ,,Polyfunkční objekt Bohunice" při ulicích Dlouhá a Jihlavská, takto: ,,Náměstí
oldřicha Čapky''

ukládá

starostovi městské části předat tento návrh odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna dle
Zásad tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování
budov v městě Brně.

Příloha: Kopie části projektové dokumentace


