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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Ročník 10

Dne 19.9.2012 proběhlo 159. zasedání
zastupitelstva
-Ing. Hrda přednesl požadavek
obyvatel na vybudování veřejného
osvětlení na parkovišti na ul.
Zámezí. Ing. Hrda navrhl, aby toto
svítidlo bylo zdvojeno a to z důvodu,
že na ulici došlo v poslední době ke
krádežím zaparkovaných
motorových vozidel. Zastupitelstvo
pověřilo tajemníka, aby vstoupil do
jednání se společností TSB, která
provozuje veřejné osvětlení ve městě
Brně.
-Starosta informoval
zastupitele o petici občanů Jehnic,
kterou požadují větší ochrany
chodců, zejména dětí, které chodí do
ZŠ a MŠ Blanenská a do kroužků a
zajištění dodržování povolené
rychlosti. V petici občané navrhli,
aby bylo zbudováno zábradlí,
svodidla nebo jiný ochranný
mechanismus na ul. Blanenská až po
ul. Ořešínská, kdy se na tomto úseku
stalo několik dopravních nehod.
Dále občané navrhují, aby bylo
zajištěno dodržování nebo snížení
rychlosti vhodným technickým
prostředkem, např. zpomalovacími
čarami.
-Starosta informoval
zastupitele, že bylo postupováno
v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb.
o právu petičním, kdy po
vyhodnocení této petice ÚMČ Brno
– Jehnice konstatoval, že tato petice
nepatři do jeho působnosti a bylo
postupováno přesně dle § 5 odst. 2
z.č. 85/1990 Sb., kdy tato petice byla
postoupena na Magistrát města Brna,
odbor interního auditu a kontroly,
který je příslušný k projednání této
petice. Paní Mgr. Alena Suchá, jako
předkladatelka petice, byla
doporučeným dopisem informována
o tomto postupu ÚMČ Brno –
Jehnice. Zastupitelstvo vzalo tento
postup UMČ na vědomí
-Zastupitelstvo schvaluje
návrh starosty, aby členům redakční
rady, která se podílela na zpracování
publikace Jehnice od minulosti
k dnešku, Sborník statí k výročí 720
let, 1292-2012 bylo věnováno
každému z nich 5 ks výtisků této
publikace jako poděkování za
odvedenou práci.
-Starosta vyjádřil spokojenost
s průběhem Oslav 720. let výročí
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Běžné č. 102

první písemné zmínky o obci
Jehnice a poděkoval přípravnému
výboru za odvedenou práci.
Předseda přípravného výboru Dr.
Rinchenbach poděkoval také celému
přípravnému výboru, kdy
konstatoval, že návštěvníkům oslav
se program líbil a každý si vybral
podle svého vkusu jednotlivé
produkce.
-Zastupitelstvo projednalo a
neschválilo žádost o dotaci pro
Vysokoškolský sportovní klub
Univerzita Brno.
-Zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2012 ze dne
11.09.2012. MČ poskytne ZŠ
Blanenská 300.000,-Kč na pokrytí
nákladů na vymalování školy a
opravu kotelny.
-Zastupitelstvo opětovně
odložilo projednání nabídky
sdružení Za trvalý rozvoj Jehnic na
poskytnutí finančních prostředků ve
výši 100.000,-Kč na zhotovení části
projektové dokumentace pro
výstavbu mateřské školky
v Jehnicích, na příští zastupitelstvo.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby
do příštího jednání zastupitelstva
předložil již zpracovanou cenovou
nabídku vysoutěžené projekční
firmy (firma IKA Brno s.r.o.) a
předložil již zpracovanou
projektovou dokumentaci pro
územní rozhodnutí. Dále
zastupitelstvo pověřilo starostu, aby
do příštího zasedání zastupitelstva
požádal zástupce sdružení Za trvalý
rozvoj Jehnic o předložení návrhu
smlouvy na poskytnutí finančních
prostředků dle jejich nabídky ze dne
20.8.2012.
-Zastupitelstvo nemá
připomínek k návrhu Obecně
závazné vyhlášky – o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
-Zastupitelstvo nemá
připomínek k návrhu Obecně
závazné vyhlášky, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 21/2011,
kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných
materiálů ve statutárním městě Brně
-Zastupitelstvo souhlasí
s návrhem smlouvy se společností
E.ON Energie, a.s. a pověřilo
starostu podpisem návrhu smlouvy
na dodávku elektrické energie na rok

2012 od společnosti E.ON Energie,
a.s.
Další zasedání zastupitelstva se konalo
dne 24.10.2012, příští pak se bude konat
28.11.2012 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Redakční rada Jehnických
listů by ráda přijala do svých řad

nového člena. Pokud se zajímáte o
historii a současnost Jehnic a chtěli
byste pracovat v redakci, přihlaste se
na úřadě naší městské části.
VSK Univerzita Brno – oddíl
atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o.,
základní škola v Jehnicích a Fakulta
sportovních studií MU v Brně a
ÚMČ Brno - Jehnice pořádá v
sobotu 17.11.2012

BĚH O POHÁR JEHNIC
- BĚH 17. LISTOPADU

1. závod Brněnského běžeckého poháru
2012/2013
Časový rozvrh:
Prezentace od 8:00 v budově
základní školy.
9:00 starší žactvo
9:15 mladší žactvo
9:30 přípravky
Od 9:40 ostatní kategorie
10:30 dorost, junioři, ženy
11:15 muži
Start a cíl všech běhů je
situován na silnici u parkoviště
naproti základní škole, tratě běhů
pak na ulici Havláskova. Žádáme
tímto spoluobčany z této a přilehlých
ulic o pochopení a dodržování
dopravních omezení po celou dobu
trvání akce.

Poplatek za komunální
odpad 2013

V rámci zkvalitňování komunikace a
informovanosti občanů Vám tímto
sdělujeme, že na webových
stránkách www.brno.cz/odpady
naleznou občané odkaz k registraci.
Tato registrace bude sloužit k
zasílání změn v oblasti placení
poplatku prostřednictvím e-mail
adresy.

Štěpánka VIKOVÁ
vedoucí referátu správy poplatku

Měření rychlosti

Na základě petice občanů Vaší
městské části a současně žádosti
Vašeho pana tajemníka, bylo v
lokalitě ul. Blanenské provedeno
Jednotkou dopravní Městské policie
Brno, kontrolní měření rychlosti

projíždějících vozidel. Celkem byla
v době od 18. 9. 2012 do 2.10.2012
změřena rychlost 1,095 vozidel, z
toho ve směru do Brna 322 vozidel a
v opačném směru 773 vozidel.
Překročení povolené rychlosti bylo
zjištěno pouze ve třech případech, a
to v hodnotě do 20 km/h.
Z výše uvedených údajů tedy
vyplývá, že v úseku ul. Blanenské
nedochází ve větší míře k
porušování maximální povolené
rychlosti. I přesto, ale bude Městská
policie
Brno
v
prováděném
kontrolním měření rychlosti vozidel
v dané lokalitě nepravidelně
pokračovat.
Bc. Martin Sobotka
Vedoucí revíru Pole, Medlánecká 29

BEZPEČNĚ NA
INTERNETU 2012

Mě ani nikoho z mých blízkých
se to netýká. Tím se uklidňuje
mnoho z nás. Nejnovější studie však
ukazují, že bezpečnostních rizik
spojených s užíváním internetu a
mobilních telefonů přibývá. Pro
toho,
kdo
hrozící
nebezpečí
soustavně přehlíží, tak často až
konfrontace s neúprosnou realitou
může přinést kruté vystřízlivění.
Prostřednictvím
letošního
ročníku konference BEZPEČNĚ NA
INTERNETU, jejímž organizátorem
je Městská policie Brno (odbor
prevence) se účastníci akce dostanou
nejen k důležitým informacím z této
oblasti, ale i k řadě podnětů, které je
na rizika moderní techniky nejen
upozorní, ale zároveň jim naznačí,
jak jim účinně čelit. Pozvání na
konferenci přijali a své příspěvky
přednesou mimo jiné odborníci z
policejního prezidia, orgánu sociálně
právní ochrany dětí, policejní
vyšetřovatelé či státní zástupci.
Konference
"Bezpečně
na
internetu", která se uskuteční 22.
listopadu 2012 (od 10 do 16 hodin)
v sídle veřejného ochránce práv na
Údolní v Brně je určena odborné
veřejnosti. Cenné poznatky na ní
mohou získat pedagogové ze všech
stupňů
škol,
psychologové
psychiatři,
výchovní
poradci,
metodici
prevence,
sociální
pracovníci,
policisté,
strážníci,
úředníci státní správy a v neposlední
řadě i studenti a případní další
zájemci z řad veřejnost. Vzhledem
k omezené kapacitě sálu je potřeba
se k účasti předem (a nejlépe

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012
Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice – souhrnné informace
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

844

407

48,22

403

396

98,26

Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice
Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

3

"Sdružení nestraníků"

12

3,03

5

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,25

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

3

0,75

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

5

1,26

13

Folklor i Společnost

0

0,00

16

Strana soukromníků ČR

1

0,25

20

Moravané

4

1,01

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

0

0,00

26

NEZÁVISLÍ

8

2,02

30

Věci veřejné

0

0,00

43

Komunistická str.Čech a Moravy

56

14,14

44

SUVERENITA - Blok JB pro JMK

4

1,01

48

TOP 09 a Starostové pro JMK

31

7,82

51

Strana zelených

30

7,57

60

Česká str.sociálně demokrat.

71

17,92

65

REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.

0

0,00

70

Občanská demokratická strana

69

17,42

77

Strana svobodných občanů

8

2,02

80

Dělnic.str.sociální spravedl.

8

2,02

82

Konzervativní strana

0

0,00

84

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

68

17,17

92

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ

4

1,01

93

Česká pirátská strana

13

3,28

v dostatečném předstihu) přihlásit
prostřednictvím
elektronického
formuláře na www.mpb.cz/proverejnost/, kde lze zároveň najít
bližší informace.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Strašidelná ZOO 2012

I letos oslaví brněnská zoo začátek
listopadu tradiční akcí s názvem
Strašidelná zoo – Halloween 2012.
Malí i velcí si mohou 3. listopadu
užít zábavný den mezi oblíbenými
zvířaty, zavítat na bál, zatančit si a
vyhrát cenu za nejlepší „hrůzomasku“!
Strašidelný bál začíná v sále Správní
budovy
zoo
v 14:00
hodin,

odpolednem
Vás
provedou
Písničkové tetiny Klotylda a
Matylda. Až do 17:00 se můžete
bavit při strašidelných písničkách a
soutěžích. Chybět nebude malování
na obličej. Kdo raději tráví čas na
čerstvém vzduchu, ten si najde na
rozpisy
webu
www.zoobrno.cz
speciálního komentovaného krmení.

Ing. Lenka Bochníčková
bochnickova@zoobrno.cz
tel. 546 432 314

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel:
606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz ,BrnoJEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč !
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