
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 16.10.2013 proběhlo 170. 
zasedání zastupitelstva 

-pan Jiří Morávek upozornil 
na „pískající“ rozhlas na ul. Aloise 
Havla, zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka zajištěním opravy. 

-pan Jiří Morávek upozornil, 
že nejsou u ulic Aloise Havla a 
Cikánkovy směrovky s názvy ulic, 
zastupitelstvo pověřilo tajemníka 
zajištěním a umístěním těchto 
směrovek. 

-pan Jiří Morávek upozornil, 
že na silnici mezi Jehnicemi a 
Mokrou Horou chybí bílé patníky 
u krajnice vozovky, zastupitelstvo 
pověřilo tajemníka, aby se 
domluvil na SUSJMK, pod kterou 
tato komunikace spadá, aby 
nechala na své náklady tyto 
patníky osadit. 

-byla doručena žádost paní 
Jiřiny Vaňkové, aby zastupitelstvo 
přehodnotilo svoje rozhodnutí o 
pokácení stromu „MORUŠE“ při 
ul. Plástky, zastupitelstvo sděluje, 
že tento strom nebude pokácen, 
bude na něm proveden prořez a to 
tak, aby plody stromu nepadaly na 
přilehlý chodník. 

-byla doručena žádost o 
provedení kontroly (před 
kolaudací) na nedostatečně 
odvedené práce při regulaci 
místního potoka od paní Boženy 
Pochopové. Zastupitelstvo sděluje, 
že došlo koncem měsíce září ke 
schůzce s projektanty, dodavateli 
stavby a se státním dozorem 
(odbor vodního a lesního 
hospodářství MMB), kde byl dán 
úkol projektantovi, aby zpracoval 
projekt na navýšení odvodnění 
přilehlých pozemků. Dne 17.10. 
budou tyto projekty konzultovány 
se starostou MČ Brno – Jehnice. 

-tajemník seznámil 
zastupitele se zdravotním stavem 
ořechu na ul. Plástky, který žádají 
majitelé přilehlých nemovitostí 
pokácet. Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby si nechal potřebu 
pokácení stromu ověřit odborem 
veřejných služeb, a poté bude 
zaujato stanovisko. 

-starosta seznámil 
zastupitelstvo s postupem žádosti 
manželů Hrotkových na opravu zdi 
na ul. Plástky a Rozhledová, tato 
žádost byla předána na investiční 
odbor MMB, který si vyžádal 
veškeré dostupné materiály a poté 
nám v zákonné lhůtě sdělí 
výsledek. 

-zastupitelstvo projednalo 
návrh na zateplení budovy Úřadu 
MČ a rozhodlo, že se tento bod 
odkládá na dubnové či květnové 
zasedání v roce 2014.  

-starosta seznámil zastupitele 
se stížností, kterou podal náš úřad 
na odbor územního a stavebního 
řízení MMB z důvodu neustálého 
průjezdu těžkých nákladních 
vozidel se stavební sutí na skládku 
nad Ořešínem. Odbor územního a 
stavebního řízení MMB nám 
písemně sdělil, že není v jeho 
kompetenci tuto stížnost řešit 
s tím, že územní rozhodnutí na 
předmětnou skládku vydal 
stavební úřad Ořešín, který je 
v této věci kompetentní, a proto ji 
předává na stavební úřad ÚMČ 
Brno – Ořešín.  

-zastupitelstvo projednalo 
zápis z kontroly finanční komise 
zastupitelstva. Finanční komise 
nemá námitek a neshledala žádné 
závady s evidencí dokladů, 
zaúčtování dokladů a následným 
zpracováním dokladů. 

-zastupitelstvo projednalo 
zápis z kontroly Kontrolního 
výboru zastupitelstva. Kontrolní 
výbor neshledal žádné závady. Ing. 
Hrda si vyžádal zjištění, zda úklid 
zastávek MHD v městě Brně 
neprovádí na své náklady 
Dopravní podnik města Brna a 
vyžádal si též rozhodnutí 
zastupitelstva ve věci nájemní 
smlouvy na restauraci Obecní dům 

-Ing. Hudec navrhl, aby 
městská část Brno – Jehnice 
uspořádala vánoční koncert 
v tělocvičně místní školy. Pan Jiří 
Morávek prověří možnosti a do 
konce příštího týdne sdělí, kdo by 
mohl na vánočním koncertu 
vystoupit. Poté se neprodleně sejde 
kulturní komise ZMČ za účasti 

zastupitelů a ředitele školy, která 
rozhodne o pořádání tohoto 
vánočního koncertu. 

-zastupitelstvo projednalo 
stížnost pana Ladislava Plíhala na 
pořádání slavností (hodů), na 
omezení rychlosti v MČ Jehnice, 
oplocení pozemku nad silnicí, na 
zvýšení prašnosti ze silnice a její 
úklid, na najíždění nákladních 
vozidel přes chodník a na špatné 
osázení opěrné zdi. Zastupitelstvo 
konstatuje, že k opěrné zdi při ul. 
Blanenská nechá umístit tabulku 
s nápisem průchod přísně zakázán 
a požádá ředitele ZŠ Mgr. Kotyzu, 
aby žáky školy poučil o zákazu 
průchodu, včetně varování před 
možným úrazem, který by se jim 
mohl stát. Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka se zajištěním a 
umístěním tabulky s nápisem 
PRŮCHOD PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídku pojištění majetku a 
odpovědnosti. Byly předány tři 
nabídky od pojišťoven 
(TRIGLAV, ČPP a UNIQA). 
Zastupitelstvo souhlasí 
s uzavřením smlouvy na pojištění 
majetku a odpovědnosti MČ Brno 
– Jehnice s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s prodejem části pozemku p.č. 487, 
k.ú. Jehnice. 

-zastupitelstvo projednalo a 
schválilo žádost ředitele ZŠ 
Blanenská 1 o povolení přijetí 
finančního daru ve výši 10.000,-
Kč od společnosti H3S s.r.o. 

-zastupitelstvo projednalo a 
schválilo návrh smluv na zimní 
údržbu místních komunikací a 
chodníků se společností DVOŘÁK 
comte, a.s. a pověřuje starostu 
jejich podpisem. 

-zastupitelstvo projednalo 
žádost VSK univerzita Brno na 
podporu sportovní akce Běh o 
pohár Jehnic – Běh 17. listopadu, 
která se bude konat dne 
17.11.2013 a rozhodlo podpořit 
akci částkou 7.000,-Kč. 

-zastupitelstvo projednalo a 
schválilo darovací smlouvy mezi 
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MČ Brno – Jehnice a společností 
ROMEX s r.o., společností 
PEGAS – hotel, pivovar, pivnice, 
s.r.o. a společností Pila Jehnice, 
s.r.o. na podporu vystoupení stárků 
na slavnostech v Kaunasu 
(LITVA) 

-zastupitelstvo souhlasí se 
zajištěním opravy vstupních dveří 
ZŠ a pověřuje tajemníka 
zajištěním minimálně tří nabídek. 
Tyto nabídky budou na dveře a 
rám z hliníkových profilů 
s integrovaným samo zavíráním a 
bezpečnostním sklem. Další tři 
nabídky budou na celou vstupní 
výplň z hliníkových profilů 
s bezpečnostním sklem a u dveří 
bude samo zavírání a výplň 
z bezpečnostního skla. 

-zastupitelstvo neschvaluje 
žádost IV-Nakladatelství s.r.o. 
(Českého červeného kříže) o 
zakoupení knihy Podivuhodná 
dobrodružství rodiny Vojtíškovy 
aneb co všechno se může stát o 
prázdninách. 

-zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 7 ze dne 
08.10.2013. 

-zastupitelstvo souhlasí se 
stavebním záměrem Stavební 
úprava a nástavba RD 
s nebytovým prostorem včetně 
přípojky plynu, náměstí 3. Května 
9, 621 00 Brno – Jehnice, p.č. 60 
KÚ Brno – Jehnice. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s Návrhem rozpočtového výhledu 
na období 2015-2019. 
 
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 
20.11.2013 v 18:30 hod. na ÚMČ. 
 

Gratulujeme 
V říjnu oslavila své narozeniny 
paní Alena Mikulová. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
 
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 neděli 17.11.2012 
BĚH O POHÁR JEHNIC 
- BĚH 17. LISTOPADU 
1. závod Brněnského běžeckého 
poháru 2013/2014 

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. 

 
 
Zásady nového občanského 
zákoníku 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 v následujícím článku bych Vás 
chtěl blíže seznámit s několika 
novinkami, které přinese nový 
občanský zákoník. Pro formální 
úplnost je vhodné uvést, že se 
jedná o zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, jehož účinnost 
s největší pravděpodobností 
nastane 1. 1. 2014. V legislativním 
procesu bylo tomuto zákonu 
záměrně uděleno číslo 89, neboť 
má vyjadřovat diskontinuitu 
současné právní úpravy, která má 
svůj původ před revolučním rokem 
1989.    
Zaměřím pozornost hned na 
úvodní ustanovení této nové, a do 
značné míry revoluční, právní 
úpravy, tedy na její zásady. A proč 
právě zásady?  Odpověď je 
jednoduchá. Jednání, které není 
v souladu se zásadami 
soukromého práva, nepožívá 
právní ochrany. V praktické 
rovině to znamená, že pokud 
například uzavřete smlouvu, která 
se bude příčit zásadám 
soukromého práva, pak z takové 
smlouvy nebudete zavázáni.  
Zásady se však projevují i jiným 
způsobem, jak si řekneme níže.  
Jako praktikujícího advokáta mne 
osobně nejvíce zaujalo ustanovení, 
které stanoví, že nikdo nesmí 
bezdůvodně těžit z vlastní 
neschopnosti k újmě druhých. 
Jsem přesvědčený, že takovéto 
ustanovení nového občanského 
zákoníku nalezne hojné uplatnění 
v každodenních situacích. Setkal 

jsem se se situací, kdy jeden z 
klientů byl v tíživé finanční 
situaci, vyhledal si inzerát, který 
nabízel půjčku, dostavil se do 
kanceláře společnosti, podepsal 
smlouvu o zprostředkování úvěru, 
zaplatil poplatek, ale půjčky se 
nedočkal. Následně chtěl vrátit 
alespoň nemalý poplatek, ale bylo 
mu sděleno, nechť si přečte 
smlouvu, kterou podepsal. Tato 
smlouva stanoví, že zaplacený 
poplatek se nevrací ani v případě, 
že půjčka nebude poskytnuta. 
A přesně pro tento případ by výše 
uvedená zásada dle mého názoru 
byla aplikovatelná. Nebyl – li 
zprostředkovatel schopen půjčku 
klientovi zprostředkovat, nemůže 
z toho těžit tak, že si ponechá 
poplatek za zprostředkování. Nový 
občanský zákoník jde však ještě 
dál, kdy nás všechny zavazuje 
jednat výhradně poctivě a stanoví 
také důsledek nepoctivého jednání. 
Konkrétně § 6 odst. 1, 2 ukládá, že 
každý má povinnost jednat 
v právním styku poctivě a že 
nikdo nesmí těžit ze svého 
nepoctivého nebo protiprávního 
činu. 
Další zajímavá zásada, která je 
vyjádřena v novém občanském 
zákoníku, se dotkne všech, kteří 
vystupují jako odborníci na určitý 
obor lidské činnosti, a to v té 
nejširší možné míře od lékařů přes 
kominíky, instalatéry, advokáty 
nevyjímaje. Nový občanský 
zákoník doslovně stanoví, že kdo 
se veřejně nebo ve styku s jinou 
osobou přihlásí k odbornému 
výkonu jako příslušník určitého 
povolání nebo stavu, dává tím 
najevo, že je schopen jednat se 
znalostí a pečlivostí, která je s 
jeho povoláním nebo stavem 
spojena. Jedná-li bez této 
odborné péče, jde to k jeho tíži. 
Tímto ustanovením je chráněn 
každý příjemce služeb, kdy ten, 
kdo službu vykonal, nese za svůj 
výkon odpovědnost v nejširší 
možné míře a nebude se nadále 
moci vymlouvat, že něco nevěděl, 
nebo si něčeho nevšiml. 
Věřím, že nový občanský zákoník 
povede k lepšímu a více 
spravedlivému uspořádání 
právních vztahů o čemž svědčí i 
výše uvedené zásady. V příštích 
článcích se již podíváme na 



 

konkrétní změny, které na nás 
čekají. 
 
 
 
 
 
 
 

Strážníci se zdokonalovali v 
krizové komunikaci 

Brněnští strážníci se při své 
službě dostávají i do emočně 
značně vypjatých situací. V 
mnoha případech dorazí na 
kritické místo jako první. I v 
takových chvílích musí strážníci 
obstát. 

Ať už jde o agresora hrozícího 
svému okolí zbraní či sebevraha 
vystavujícího se maximálnímu 
riziku, musí se snaha o navázání 
kontaktu s takovou osobou ubírat 
odpovídajícím směrem. Také 
proto, že v takových případech 
rozhodně není možné spoléhat na 
náhodu, strážníci opakovaně 
procházejí kurzy krizové 
komunikace, v nichž jsou 
vystavováni extrémním scénářům. 
Jedním takovým kurzem prošli na 
konci září ve svém středisku 
profesní přípravy. Dvanáct 

zkušených strážníků, z nichž 
polovina vzešla z Jednotky 
operativního zásahu, jejíž členové 
musejí vypjatým momentům čelit 
nejčastěji, zkušený policejní lektor 
upozornil na zásady komunikace 
od přípravy při příjezdu na místo 
přes navázání a udržení 
komunikace až po ukončení 

zásahu. Studovaná látka 
zahrnovala nejrůznější scénáře a 
možnosti postupů, část výkladu se 
týkala psychologie včetně 
rozdílných přístupů pro 
komunikaci s mužem a se ženou. 
Strážníkům lektor zdůraznil i 
zakázaná slova, která vyjednávání 
ve většině případů zkomplikují 
nebo zcela znemožní. Nedílnou 
součástí kurzu krizové 
komunikace byl pro strážníky i 
praktický nácvik konkrétních 
modelových situací. 

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno 
 

Zoo Brno – listopad 
02.11.2013 
Ewa Farná pro ZOO BRNO  
Ewa Farna vystoupí pro Zoo Brno 
2.listopadu 2013 v KC Semilasso. 
Přijďte nás podpořit a kupte si lístek 
už teď. Více na www.zoobrno.cz 
09.11.2013 

Den diabetu s Lilly v 
brněnské ZOO 
od 10:00 hod. 
09.11.2013 
Halloween v zoo 
Strašidelná noční prohlídka po zoo, 
která tu ještě nebyla (po zavírací 
době), dlabání dýní, soutěž o 
nejstrašidelnější dýni, dýňové 

ochutnávky a na závěr je připravena 
ohnivá show. Více na 
www.zoobrno.cz 

Zoologická zahrada města Brna, 
příspěvková organizace 

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno 
 

BURANTEATR 
Kounicova 22, Brno, rezervace 
vstupenek – tel.: 774 492 131 
3. 11. 19.30 Vyhnanci 
4. 11. 19.30 Skleněný zvěřinec 
17. 11. 19.30 Antonín Huvar - 
derniéra 
21. 11. 19.30 Pan Polštář 
22. 11. 19.30 Obraz 
26. 11. 19.30 Misantrop 
28. 11. 19.30 Můj romantický 
příběh 
 
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel: 
606 469 316, 547 225 340 
www.maliribrno-horak.cz ,Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč ! 

 

http://www.zoobrno.cz/cs/akce-v-roce-2013/listopad/ewa-farna-pro-zoo-brno.html
http://www.zoobrno.cz/cs/akce-v-roce-2013/halloween-v-zoo.html


 

Nakrmho.cz 
Vše pro Vaše zvířecí kamarády a 
ještě něco navíc… 
SLUNEČNICE od 15 Kč/kg 
Králíci - granule od 11 Kč/kg, 
oves.vločky, ječmen…  
Drůbež – směsi od 11 Kč/kg, 
granule, vitamíny, pšenice… 
Prasata – krmivo, šroty, vitamíny… 
Koně – krmivo, pochoutky, 
vitamíny… 
Hnojiva – koňský, slepičí, cererit, 
NPK… 

Substráty – rašelina, trávníkový, 
zahradnický…  
Psi – granule, mraž. maso, 
konzervy, pochoutky… 
Kočky – granule, steliva, pamlsky, 
kapsičky… 
Exoti – krmivo, směsi, doplňky… 
Hlodavci – krmivo, směsi, 
pochoutky… 
Lesní zvěř – krmivo, daněk, 
muflon, zajíc… 
Pro rybáře – šroty, kukuřice, rybí 
moučka… 

Pro holuby – směsi, vitamíny... 
Rozvoz k Vám zdarma. 
Prodejna: Krmivo a krmné směsi 
Pražská 58a    Brno-Bosonohy 
Tel. 604 756598, 732 2595 
www.nakrmho.cz  
email:obchod@nakrmho.cz 
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