Brno-Jih, Brno
Část obce: Brno

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-město

Správní obvod: Brno

GPS souřadnice: 49.178328N, 16.624685E

První pís. zmínka: 1850 (172 let)

Počet obyvatel: 7 529

PSČ: 617 00

Adresa URL: www.brno-jih.cz

Historie obce Brno-Jih
K Brnu bylo území městské části připojeno ve třech fázích. 6. července 1850 byla k Brnu připojena
katastrální území Trnitá (její katastr v té době zahrnoval také severozápadní část současného
katastru Komárova) a Křenová (k němu patřily z území současné městské části Brno-jih jen malé
části dnešních parcel 425/2 a 560/2 a krátký úsek Ponávky, a roku 1941 byly tyto pozemky při první
katastrální reformě Brna připojeny ke katastrálnímu území Trnitá). 16. dubna 1919 následovalo
připojení obcí Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárova, a Přízřenic, jakož i Černovic a
Brněnských Ivanovic (jejichž původní katastry na území městské části také zasahovaly) a nakonec 1.
července 1960 také severovýchodní část katastru obce Moravany, označovaná jako Nové Moravany (toto
území bylo později začleněno do katastru Horních Heršpic), a obec Holásky, jejíž původní katastr sem
také zasahoval. Do roku 1945 mělo území městské části převážně zemědělský charakter, poté
zde nastal rozvoj průmyslu, jehož negativní vliv na životní prostředí městské části se projevil hlavně v
70. a 80. letech. V letech 1966 - 1969 se i území této městské části dotkla rozsáhlá katastrální reforma
Brna. Do té doby například patřila nejvýchodnější nezastavěná část katastru Komárova k historické
obci Černovice, naopak část komárovského katastru se nacházela i na levém břehu řeky Svitavy (dnes
součást katastrálních území Černovice a Brněnské Ivanovice). Od 1. srpna 1976 do 23. listopadu 1990 bylo
celé území moderní městské části Brno-jih začleněno do tehdejšího městského obvodu Brno IV. 24.
listopadu 1990 pak dochází ke vzniku novodobé městské části Brno-jih. Od 90. let zde také dochází k
postupné obnově a zlepšování dopravní infrastruktury, životního prostředí, rozšiřování a
budování sportovišť, a opravám školních budov.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9325/brno-jih/historie/
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