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Aktualizace č. 3  

Seznámení se záměrem revitalizace pozemku p. č. 519/1 v k. ú. Jehnice a současným průběhem 

realizace 

Na webových stránkách Městské části Brno Jehnice jste možná zaznamenali dílčí a postupné informace 

ohledně návrhu Městského úřadu, ohledně revitalizace pozemku p. č. 519/1 k. ú. Jehnice spojené 

s možným rekreačním využitím., tohoto a přilehlých pozemků. Informaci o tomto záměru nebylo 

možno v JL zatím uveřejnit, a to z důvodu uzávěrky minulého čísla. Na základě průběžných informací 

na webové stránce již někteří občané reagují s připomínkami. Pro poměrně v krátkém období, 

množství informací a událostí souvisejících s tímto záměrem, cítíme potřebu se zabývat v současném 

čísle JL s tímto záměrem v trochu širším rozsahu.  

Připomínka panem Stehlíkem a paní Vávrovou není úplně přesná. Pozemek p. č. 1138 k. ú Jehnice 

navrhovaný pro pěší polní cestu NENÍ v evidenci Katastrálního úřadu evidovaný jako,, pole“, ale jako,, 

ostatní plocha“ v majetku Města Brna. Rovněž pozemek p. č. 519/1 NENÍ remízek“, ale,, zahrada“ 

přiléhající k zastavěné části Městské části Brno – Jehnice. Pár dní v roce sice, na pozemku p. č. 519/1, 

srnky přespí. Je to pěkné, ale potřeby mladých párů s dětmi jsou pro městskou část přeci jenom 

prioritněji.  

Rovněž tak i připomínka p. Stehlíka, že pěší cesta na pozemku p. č. 1138 nikdy nebyla, je nepřesná. 

V tomhle místě, tedy na pozemku p. č. 1138 historicky byla polní pěší cesta vždy. Aspoň tedy minulý  

nájemce (p. Vermouzek), ji takto ctil. Po jeho úmrtí v roce 2019 nastoupila na obdělávání polnosti další 

fy zabývající se zemědělstvím, Agro Syrovice, která bohužel polní pěšinu, asi z neznalosti, v roce 2019 

rozorala. Lze ověřit v historické ortofoto mapě Města Brna z roku 2018.  
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Pozemek je v tomto místě nyní sice obdělávané jako pole, ale jen z důvodu, že pro tuto lokalitu zatím 

nebylo vhodné uplatnění v rámci veřejných potřeb obyvatel.  

Nepřehlednost v terénu a rozorané hraniční kameny jsou také důvod pro umístění, informačních 

barevně označených kolíků, které ve volném terénu pro přehlednost, označují hranice pozemku p. č. 

1138, tedy bývalé pěší komunikace. Vlastně,, spojovacího obslužného krčku“, který spojí horní a spodní 

polní cestu v okruhovou, outdoorovou trasu o délce cca 2 km.  

Připomínka paní Havránková, část těchto cest (polní účelová komunikace p. č. 668/3, podél chatové 

lokality v jižní části navrhovaného okruhu) sice nepatří Městu Brnu, ale je dlouhodobě užívaná jako 

přístupová a obslužná účelová komunikace pro větší počet blíže nespecifikované veřejnosti. Zejména 

tedy majitelům, na tuto účelovou komunikaci, napojených chat a pozemků. Tento pozemek/účelová 

komunikace, a to přesto, že má soukromého vlastníka, je přeci námi všemi dlouhodobě užíván. Nic by 

se na tom tedy neměnilo. Náš návrh žádným způsobem nemění její současné využití, nic na ni 

nestavíme ani nesázíme. Souhlas majitele v tomto případě není potřeba. 

Pro ochranu a zázemí drobné volné zvěře je v našem návrhu uvažováno s myšlenkou nového remízku 

jako součásti stromové výsadby, tvořícího možnou budoucí alej v horní části celého záměru, na 

pozemku p. č. 1088 k. ú. Jehnice, tedy dál od městské zástavby a blíže k lesnímu klidu a případného 

zázemí lesní zvěře. 
  

 

 

Vzhledem k šířce pozemku p. č. 1138 (s případnou možností umístění polní pěšiny/cesty) bude úřadem 

doporučeno rozšíření keřového remízku, který bude oddělovat pozemek k. ú. 519/1, a to včetně 

pozemku p. č. 1138, od volných polí. Tedy jako součást celkové parkové úpravy pozemku p. č. 519/1 a 

umístění pěšiny podél takto rozšířeného remízku 
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Zdůrazňujeme, že celý záměr bude za přítomnosti zodpovědného architekta/projektanta, nejprve 

představen veřejnosti. Případné připomínky a náměty budou zváženy a případně zapracovány do 

následné studie.  

Studie bude zpracována odborníky v těchto oborech, kteří budou vybráni a doporučeni Odborem 

životního prostředí a městské zeleně. Celý projekt zastřešují, jak odborně, ale i finančně a částečně 

také realizačně. 

Po zpracování bude Studie veřejnosti předložena ke konečným připomínkám, a to ještě před 

zpracováním konečného realizačního projektu.  

Opravdu absolutně scestná a nepravdivá je informace o námi navrhovaném umístění dětského hřiště 

na pozemku p. č.  516/1 a p. č. 518 k. ú. Jehnice, tedy před domem č. p. 377/21 na ul. Plástky. Na těchto 

parcelách ve skutečnosti navrhuje úřad možnost výsadby menšího,, obecního sádku“ složeného ze 

starších ovocných druhů např. jabloní nebo třešní a spojit jej tak se solitérní třešní a švestkami, která 

na pozemku již existuji. Vznikne tak prachový a klidový filtr pro zahradu na pozemku p. č.  516/1, ve 

směru od komunikace ul. Plástky. Prosím ověřte si tyto a podobné řeči přímo u zdroje, tedy v kanceláři 

Městské části Brno Jehnice. Rádi se vám budeme věnovat, a to nejen jako veřejnosti a občanům, ale 

zejména jako sousedům. Třeba tak společně zabráníme šíření neověřených informací a polopravd 

v Jehnicích. Všichni přeci chceme nejen bydlet, ale i žít v klidu a v pohodě. Nejen řečmi, ale zejména 

skutky toho lze dosáhnout. 

Co se týká kritiky ze strany skupiny několika občanů,, o neinformovanosti veřejnosti o záměru“ … 

Dotaz na zájem o možnost zajištění Projektu realizace parkových úprav, přišla od Odboru životního 

prostředí (dne 12. 4. 2021), bylo třeba ihned zpracovat zaměření, pozemek vykolíkovat v terénu 

geodetem, a prověřit možnosti financování. Veřejnost byla prakticky okamžitě informována pomocí 

webové stránky Městské části Brno Jehnice (dne 22. 4. 2021). Po selekci zpracované Odborem 

životního prostředí mezi 21 návrhy podobných projektu z jiných částí Brna, byl mezi vybranými projekty 

i ten náš. Další průběžné informace, po jejich zajištění, jsme okamžitě umístili na web Brno Jehnice 

(dne 7. 5. 2021). Máme za to, že od 1. 4. 2021 je na webových stránkách Městské části Brno Jehnice 

informována veřejnost prakticky víc jak dostatečně. Možná je jen potřeba aktualitám stránky Městské 

části Brno Jehnice věnovat více pozornosti, aspoň tolik jak různým zavádějícím informacím, které jsou 

někdy opravdu daleko od pravdy. Popřípadě si je ověřit přímo u zdroje na Úřadu Městské části Brno 

Jehnice 

Návrh Městského úřadu Brno Jehnice na využití pozemku p. ř. 519/1 pro dětské a outdoorové hřiště, 

je zatím opravdu jen NÁVRH určený ke společnému jednání s veřejností. Není to dogma, ale jen  

návrh Úřadu Městské části Brno Jehnice o případném možném využití lokality, podle nás vhodné pro 

takové nebo podobné využití.  

K přípravě projektu a následné studie bude veřejnost samozřejmě přizvána, popř. průběžně 

informována 

Současná Aktualizace č. 3, případného záměru Městské části Brno – Jehnice, je poskytována čtenářům 

JL až v současném čísle, a to z důvodu kompletnosti informací, které nebyly k dispozici při minulé 

uzávěrce JL. Také z toho důvodu byla veřejnost průběžně informována jen na webových stránkách 

Městské části Brno jehnice.   

Děkujeme za pochopení. 

KF 13.5.2021 
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