
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 21.5.2014 proběhlo 176. zasedání 
zastupitelstva 

-Ing. Pekař upozornil, na 
posečenou a neuklizenou trávu v 
korytě Jehnického potoka u mostku na 
Ořešín (nebezpečí splachu a ucpání 
koryta). Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby nechal trávu z koryta 
potoka vyhrabat. 

-byla projednána připomínka 
rodičů, kteří žádají, aby městská část, 
jako zřizovatel školy, podpořila 
alespoň částečné fungování MŠ v době 
letních prázdnin. Ředitel školy sdělil 
zastupitelstvu, že provoz všech MŠ o 
letních prázdninách centrálně řídí 
Magistrát města Brna, odbor školství a 
že rodiče dětí z MŠ budou včas 
informováni vedením školy, kde je 
otevřena MŠ. 

-starosta informoval zastupitelstvo, 
že prověřuje smlouvy o majetkovém 
vypořádání s rodinou Metelkových o 
pozemku dotčeném výstavbou 
chodníku a komunikace na ul. 
Blanenská.  

-zastupitelstvo rozhodlo, že nebude 
přijímat žádné usnesení k bodu 
osvětlení chodníku mezi ulicemi 
Meziboří a Půlkrábkovou. 

-zastupitelstvo bylo informováno, 
že rada města Brna dala dne 14.5.2014 
na svém zasedání souhlas s přijetím 
dotace od JMK na projektovou 
dokumentaci pro výstavbu MŠ 
v Jehnicích. 

-zastupitelstvo rozhodlo, že odloží 
rozhodnutí k bodu finanční rozpočet 
společnosti Přemysl Veselý, s.r.o. na 
opravu chodníků na hřbitově z důvodu 
nedostatku finančních prostředků a 
děkuje společnosti Přemysl Veselý 
s.r.o. za vypracování cenové nabídky, 
která obsahovala pouze materiál na 
tuto akci, kdy firma Přemysl Veselý, 
s.r.o. sponzorsky poskytla práci a 
stroje. Starosta informoval zastupitele 
o jednání s ředitelem Pohřebnictví 
města Brna, kde ho žádal o finanční 
podporu této akce, ale z důvodu 
nedostatku finančních prostředků není 
možné z jejich strany jakkoli finančně 
opravu chodníků podpořit. Starostovi 
bylo sděleno, že na hřbitov v naší 

městské části bylo investováno 
v přepočtu na jedno hrobové místo 
nejvíce finančních prostředků v rámci 
celého města Brna (vodovod k bráně, 
oprava zdí, instalace nové brány, 
oprava a výmalba márnice, kácení 
přerostlých tújí, vybourání 
zdeformovaného asfaltového krytu 
chodníku). V nejbližší době bude 
provedena kontrola zeleně v prostoru 
urnového háje a budou odstraněny 
suché části stromů.  

-předseda kulturní komise pan 
Milan Pernica předložil zastupitelstvu 
zápis z jednání kulturní komise, kde 
navrhuje zastupitelstvu uspořádat 
v roce 2014 akce: tradiční jehnické 
hody a rozsvícení vánočního stromu. 
Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním 
částky 5.000,-Kč na nákup kordulky a 
opravu stávajících krojů z prostředků 
na kulturu. 

-zastupitelstvo souhlasí s podporou 
akce „Dětský den“ pořádaného 
Mysliveckým sdružením Paseky dne 
7.6.2014 a to zapůjčením 2ks VIP 
mobilních toalet od firmy SEBAK, 
spol. s r.o. za částku 2.400,-Kč + DPH 
z prostředků na kulturu a to za 
předpokladu, že se tento dětský den 
bude konat. Předseda mysliveckého 
sdružení předloží návrh programu a 
představu, jakým způsobem seznámí 
veřejnost s konáním této akce. 

-zastupitelstvo souhlasí se 
smlouvou o ročních kontrolách na 
dětské hřiště na ul. Meziboří 
v Jehnicích od společnosti TOMOVY 
parky-servis s.r.o. a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Zastupitelstvo 
odsouhlasilo věkové hranice pro 
využívání herních prvků pro děti do 
desíti let. 

-zastupitelstvo nesouhlasí se 
žádostí o revizi přílohy č. 2 obecně 
závazné vyhlášky o pravidlech pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích 
z důvodu, že se jedná o volně 
přístupné hřiště, kde není veřejnosti 
vstup odepřen v jakoukoli denní či 
noční hodinu. 

-zastupitelstvo souhlasí s cenovou 
nabídkou na akci „Mateřská škola 
Blanenská 1, Brno –Jehnice-PD“ od 
společnosti IKA BRNO s r.o. a to 
v bodech:  

Vyřízení stavebního povolení za 
částku 3.500,-Kč+DPH 

Vyřízení speciálního stavebního 
povolení vodoprávním úřadem za 
částku 3.500,-Kč+DPH 

Vyhotovení případných vícetisků 
za částku 1.000,-Kč+DPH 

a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

-zastupitelstvo nemá námitek ke 
směně pozemků v k.ú. Jehnice p.č. 
72/2 a p.č. 69/5. 

-zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2014 ze dne 
21.5.2014. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 
18.06.2014 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

Gratulujeme 
V květnu oslavila své narozeniny paní 
Stanislava Jedličková. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 

Myslivecké sdružení Paseky 
- Jehnice 
za účasti úřadu městské části Brno – 
Jehnice pořádá dne 7.6.2014 
v prostorách chaty Koukalka a jejím 
okolí  Dětský den. Začátek akce je 
v 10:00 hodin. 
Program: soutěže ve střelbě 
vzduchovkou a lukem, pohybové hry. 
Ukázka výcviku loveckého psa. 
Předvedení dravce chovaného členem 
sdružení. Soutěž v poznávání trofejí a 
stop zvěře.  
K občerstvení bude připraven kančí 
guláš s chlebem, špekáčky k opečení 
na ohništi, pivo a točená limonáda. 
Všichni jste srdečně zváni. 
Myslivecké sdružení Paseky 
– Jehnice 
Chtěli bychom Vás upozornit na zákaz 
volného pobíhání psů dle §10 odst. 1 
zákona o myslivosti (č.449/2001 Sb.). 
Poslední dobou se zvýšil počet 
usmrcené zvěře volně pobíhajícími 
psy. Podle § 63 a 64 zákona o 
myslivosti může orgán státní správy 
myslivosti za volné pobíhání psů 
v honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč 
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České 
republiky ve dnech 23.5. – 24.5.2014 

Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice – souhrnné informace 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

844 262 31,04 262 259 98,85 

Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice 
Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 
1 SNK Evropští demokraté 1 0,38 
2 Koalice SP a NO! 0 0,00 
3 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00 
4 NE Bruselu-Národní demokracie 1 0,38 
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 25 9,65 
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 1 0,00 
7 Koalice TOP 09 a STAN 71 27,41 
8 Liberálně ekologická strana 5 1,93 
9 LEV 21-Národní socialisté 2 0,77 
10 Komunistická str.Čech a Moravy 13 5,01 
11 evropani.cz 0 0,00 
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0 0,00 
13 Fair play - HNPD 0 0,00 
14 Česká str.sociálně demokrat. 20 7,72 
16 ANO 2011 28 10,81 
17 "Strana rovných příležitostí" 0 0,00 
18 Moravané 4 1,54 
19 Česká strana regionů 0 0,00 
20 Občanská demokratická strana 28 10,81 
21 VIZE 2014 0 0,00 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 4 1,54 
23 Strana zelených 14 5,40 
24 Strana svobodných občanů 23 8,88 
25 Romská demokratická strana 1 0,38 
26 Komunistická str.Českosloven. 1 0,38 
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00 
28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 0 0,00 
29 Koalice DSSS a SPE 2 0,77 
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00 
31 Republika 0 0,00 
32 Česká pirátská strana 14 5,40 
33 Česká Suverenita 1 0,38 
34 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 
35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 
36 Česká strana národně sociální 0 0,00 
37 Občanská konzervativní strana 0 0,00 
38 Věci veřejné 0 0,00 
39 OBČANÉ 2011 0 0,00 

 

fyzické osobě a 40 000 Kč právnické 
osobě. 
Děkujeme za pochopení  
Brno změnilo od dubna 
způsob třídění odpadů 
Brněnský magistrát vyslyšel hlasy 
občanů a zavedl od dubna jednodušší 
systém třídění odpadů. Lidé mohou do 
žlutých kontejnerů v Brně nově 
vhazovat veškeré použité plastové 
obaly. Tato změna přináší občanům 
jednodušší třídění odpadů, pro město 
je pak finančně výhodnější.  
Do žlutých kontejnerů patří nově 
všechny plasty 
Doposud mohli lidé do žlutých 
kontejnerů třídit pouze plastové PET 
láhve. Nově je možné do těchto nádob 
vhazovat veškeré plastové obaly. Do 
žlutých nádob tak patří od dubna navíc 
igelitové tašky, sáčky a fólie, nebo 
třeba vymyté plastové kelímky od 
potravin a plastové nádoby od čisticích 
prostředků, pracích prášků a aviváží. 
Stejně jako doposud mohou lidé do 
žlutých nádob třídit také nápojové 
kartóny. Změna systému třídění 
odpadů se naopak netýká skla a 
papíru. Třídění těchto odpadů zůstává 
při starém.  
Po změně třídění plastů volali lidé 
dlouhou dobu 
Jak říká vedoucí odboru životního 
prostředí brněnského magistrátu 
Martin Vaněček, tuto změnu 
požadovali obyvatelé Brna delší dobu: 
„Lidé nás již několik let zahrnovali 
dotazy, zda by bylo možné třídit do 
žlutých kontejnerů všechny plasty tak, 
jak je to obvyklé ve většině českých 
měst.  Po důkladné analýze jsme 
dospěli k závěru, že nový systém bude 
pro město finančně výhodnější. 
Dokážeme totiž všechny vytříděné 
plasty efektivně využít.“  
Odpadová společnost SAKO je na 
změny připravena 
Společnost SAKO Brno, a.s., která 
v Brně zajišťuje svoz a druhotné 
využití odpadů, se na změny 
připravuje již od začátku letošního 
roku. Její zaměstnanci například 
označují barevné kontejnery novými 
informačními samolepkami. Podle 
těchto nálepek lidé přesně poznají, 
jaké odpady mohou do barevných 
popelnic třídit. Ředitel společnosti 



 

SAKO Jiří Kratochvil k tomu dodává: 
„Rád bych ujistil obyvatele Brna, že 
správně využijeme veškeré plastové 
obaly a nápojové kartóny, které budou 
třídit do žlutých nádob. Na naší 
dotřiďovací lince jednotlivé plasty 
totiž od sebe oddělujeme a dále 
zajišťujeme jejich druhotné 
zpracování. Plasty nevhodné 
k recyklaci pak využíváme energeticky 
přímo v našem zařízení.“    
Jak správně třídit odpady v Brně 
Žluté kontejnery  
PET láhve a plastové nádoby, sáčky, 
tašky fólie, plastové kelímky a 
krabičky od potravin, výrobky 
z plastů, krabice od džusů, mléčných 
výrobků, vín apod. 
Modré kontejnery 
Papírové obaly a krabice, kancelářský 
papír, sešity, noviny, časopisy, letáky  
Zelené a bílé kontejnery 
Čiré a barevné sklenice, skleněné 
nádoby, láhve od nápojů, tabulové 
sklo  

Klidný spánek za 200,-Kč 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento 
článek směřuje ke každému, kdo 
vlastní nějakou nemovitost. Je 
pravdou, že se právní úprava do 
značné míry snaží předejít a zamezit 
možnosti podvodného jednání 
s nemovitostmi, ale jak už jsem 
v jednom ze svých článků napsal, 
lidská tvořivost a vynalézavost je 
bezbřehá.  
Tímto článkem bych Vám chtěl nejen 
poradit, jak zabezpečit svou 
nemovitost, ale i pochválit Český úřad 
zeměměřický a katastrální za 
užitečnou službu poskytovanou nám 
občanům. 
Oficiální název je Služba sledování 
změn, ale vžilo se i neformální 
označení, a to „Hlídací pes“. Vlastník 
nemovitostí díky této službě za 
poplatek ve výši 200,-Kč ihned zjistí, 
že se s jeho nemovitostí na 
katastrálním úřadu něco děje, a to 
prostřednictvím emailu, nebo 
mobilního telefonu, či datové 
schránky. Včasným zásahem pak lze 
případné dokonání podvodu odvrátit. 
Citovaný poplatek je jednorázový, 
doživotní a lze díky němu sledovat až 
20 nemovitostí. Službu lze zřídit 
osobně na kterémkoliv katastrálním 
úřadu.     

Advokátní kancelář Mgr. Hugo Hubený 
Tel.: 608706372  

e-mail: info@akhubeny.cz 
602 00 Brno, Běhounská 4/20 

Autocentrum K.E.I. radí… 
 
Zabezpečení vozidla před zloději 

V dnešní době dochází, bohužel, 
nejen k vykrádání vozidel, ale i 
k jejich odcizení. Je zřejmé, že tento 
trend se v blízké budoucnosti nezmění 
a otázka, jakým způsobem se proti 
zlodějům co nejlépe bránit, zůstává 
stále aktuální. Značnou komplikací je 
fakt, že zloději jsou většinou krok 
napřed před vývojáři bezpečnostních 
zařízení a boj je značně nerovný. 
Neznamená to však, že by majitelé 
vozidel měli tento boj vzdát předem. 

I když většina vozidel již má 
základní zabezpečení od výrobce, další 
nadstandardní zabezpečení by měl mít 
každý automobil. 

V současnosti se nejčastěji 
používají dva typy zabezpečení, buď 
mechanické, nebo elektronické. 
Mechanické většinou znamená zámek 
rychlostního stupně, nebo řízení, ale 
také označení skel kódem. Tato 
zabezpečení většinou znesnadní 
odcizení vozu, nezabrání však jeho 
vykradení. Druhý způsob zabezpečení, 
elektronické, nabízí více možností. 
Zabraňuje nejenom odcizení vozidla, 
ale i jeho vykradení. Navíc, i když je 
vůz již odcizen, umožňují některé 
elektronické systémy vůz lokalizovat a 
dohledat. 

Otázkou zůstává, které 
zabezpečení pro své vozidlo zvolit. Do 
vozidla v ceně 20.000,- Kč se určitě 
nevyplatí montovat elektronické 
zařízení s možností lokalizace, které 
by téměř dosáhlo ceny vozidla, ale 
také určitě není úměrné do luxusního 
vozidla za 2.000.000,- Kč pořídit 
zamykatelnou páku na volant. 

Čím se tedy řídit při výběru 
zabezpečení? 

- nespoléhat jen na výrobce, 
jakékoliv nadstandardní zabezpečení 
zloděje odradí, nebo je aspoň zdrží 

- zvolit cenu zabezpečení úměrné 
ceně vozidla 

- nelákat zloděje tím, že 
necháváme ve vozidle viditelně ležet 
cenné věci 

- ověřit si u své pojišťovny, na 
které zabezpečení pojišťovna přispěje 
snížením splátky 
Příště Vám poradíme, jak se chovat 
k novému vozu. 
Moje náměstí – studenti 
v Brně hodnotí kvalitu 
náměstí 

Projekt Moje náměstí vznikl v roce 
2013 jako školní práce na půdě 
Fakulty architektury Vysokého učení 

technického v Brně. Zabývá se 
všeobecným hodnocením kvality 
náměstí. Tým studentů pod vedením 
zkušených pedagogů navrhl způsob, 
jak co nejobjektivněji a přitom 
jednoduše vyhodnotit silné a slabé 
stránky jednotlivých náměstí. 
Výsledky hodnocení potom pomáhají 
při hledání různých možností zvýšení 
jejich kvality. 

Projekt se skládá ze čtyř 
základních částí: 

Sběr informací o náměstích 
Prvním krokem bylo vytvoření 

seznamu všech brněnských náměstí. 
K nim byly shromážděny základní 
informace, zahrnující příslušnost k 
městské části, dobu vzniku a případně 
rok poslední revitalizace, charakter 
náměstí, jeho funkci a význam v rámci 
města. K těmto informacím budou 
postupně doplňovány odkazy na 
projekty zabývající se revitalizací 
jednotlivých náměstí. 

Hodnocení kvality náměstí 
Druhou částí projektu je hodnocení 

kvality náměstí z hlediska jejich 
statických charakteristik. Byla 
vytvořena všeobecně využitelná 
metodika pro hodnocení náměstí, 
zaměřující se na hodnocení kvality na 
základě relativně neměnných prvků, 
jako jsou např. rozměry a kvalita 
povrchů chodníků, přítomnost či 
nepřítomnost bariér pro chodce, 
mobiliář a jeho využitelnost, 
vybavenost, či lidské měřítko a mnoho 
jiných. Snahou bylo sestavit kritéria 
hodnocení co nejobjektivnější, aby 
výsledky byly srovnatelné, bez ohledu 
na hodnotitele, místo, nebo čas 
hodnocení, při zachování 
jednoduchosti metodiky. Stejným 
způsobem je tak možné hodnotit 
kvalitu náměstí jak v Brně, tak 
v kterémkoliv jiném městě. 

Hodnocení reálného využití 
náměstí 

Třetí částí projektu bude analýza 
dynamických charakteristik náměstí, 
tedy aktivit a chování lidí ve veřejném 
prostoru, toho jak lidé reagují na 
statické prvky náměstí a na jejich 
vybavenost. Hodnocení bude probíhat 
na jaře 2014 a bude vycházet z 
metodiky použité Nadací Partnerství 
pro analýzu chování chodců na 
Zelném trhu v roce 2008. 

Dotazníkové šetření 
Poslední, ale neméně důležitou 

částí projektu, je dotazníkové šetření. 
Krátký dotazník je připojen ke 
každému náměstí na webu projektu 
mojenamesti.com. Výsledky 
dotazníkového šetření pomohou 
porozumět tomu, jak vnímají náměstí 
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jejich skuteční uživatelé, kteří zde 
bydlí, pracují, nebo zde tráví svůj 
volný čas. 

Porovnání výsledků jednotlivých 
částí projektu by mohlo přinést nový 
pohled na veřejná prostranství, jejich 
fungování a kvalitu. Už současné 
výsledky nám pomáhají lépe vnímat 
prostředí kolem nás a všímat si jevů, 
které nám běžně unikají. 

Cílem projektu rozhodně není 
odsuzování náměstí, která nesplňují 
všechna kritéria hodnocení. Ta byla 
nastavena podle předobrazu 
„ideálních“ náměstí, jaká známe např. 
z Itálie. Náměstí v našich podmínkách 
nemají jednotný charakter jako ta v 
Itálii, proto nemohou dosáhnout 
stejných kvalit. Přesto je rozhodně co 
zlepšovat a hodnocení nám může 
pomoci při hledání způsobů jejich 
dalšího vývoje. 

Mezi hlavní cíle projektu patří: 
- vývoj metodiky hodnocení 

veřejných prostranství 
- odhalení silných a slabých stránek 

jednotlivých náměstí v Brně 
- shromáždění informací o 

brněnských náměstích na jednom 
místě 

- zvýšení informovanosti a zájmu 
veřejnosti 

- rozpoutání diskuze, zlepšení 
komunikace mezi občany, 
odborníky a veřejnou správou 

Více informací o projektu: 
http://www.mojenamesti.com/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/mojenamesti 

Pavla Kilnarová Lidická 53 Brno 
kil.pavla@gmail.com 721226619 

Rodinné pasy odeslaly první 
elektronické vydání 
magazínu Rodinka  

Ve dnech od 4. 4. do 10. 4. 2014 
obdrželi všichni registrovaní účastníci, 

kteří uvedli v registraci emailovou 
adresu v projektu Rodinné pasy, první 
elektronické vydání časopisu Rodinka. 
Časopis odešel emailovou formou dne 
4. 4. 2014 a postupně v průběhu pěti 
následujících dnů byl doručen všem 
registrovaným účastníkům projektu. 
Nově tak Rodinka vychází dvakrát 
ročně na jaře a na podzim 
v elektronické formě a dvakrát za rok 
vychází letní a zimní vydání v původní 
tištěné podobě.  

Elektronické vydání časopisu 
Rodinka je dále zveřejněno volně 
k prohlížení a stažení na internetových 
stránkách Rodinných pasů 
http://www.rodinnepasy.cz/casopis/jar
o-2014/ a také například na webu 
Rodinné politiky Jihomoravského 
kraje 
http://www.rodinnapolitika.cz/129-
elektronicke-vydani-casopisu-
rodinka.html.  

V roce 2014 odstartovalo jarní 
vydání časopisu v podobě nového 
moderního grafického zpracování. 
Redakční část byla obohacena 
například o rubriku Technický koutek, 
v níž si čtenáři v jarním čísle mohou 
přečíst praktické informace o tabletech 
s androidem pro děti, nebo o rubriku 
Filmy, knihy, divadlo, kde čtenáři 
najdou aktuální tipy k návštěvě 
divadla a kina či inspiraci na dobrou 
knihu pro celou rodinu.  

„Jdeme s dobou, a proto jsem 
velice rád, že se nám podařilo odeslat 
první elektronické vydání časopisu 
Rodinka. Již v tuto chvíli máme 
pozitivní ohlasy na nové grafické a 
redakční zpracování. Těšíme se, že 
nám pravidelní čtenáři pošlou svoje 
názory, jak se jim elektronická forma 
časopisu líbí,“ řekl náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Roman Celý.  

Časopis Rodinka vychází v rámci 

projektu Jihomoravského kraje 
Rodinné pasy od roku 2007 čtyřikrát 
ročně. Je bezplatně distribuován všem 
registrovaným účastníkům projektu. 
Předchozí čísla z minulých let je 
možné si přečíst na internetových 
stránkách Rodinných pasů: 
http://www.rodinnepasy.cz/cs/rodinka.
php.  

 
Projekt Rodinné pasy v aktuálních 

číslech 2014:  
Celkový počet registrovaných 

rodin v JMK: 60 486  
Počet nových registrovaných 

uživatelů od 1. 1. do 31. 3.2014: 1 600 
rodin 

Celkový počet subjektů, které 
v rámci projektu poskytují slevu 
v JMK: 949  

Počet nových poskytovatelů od 18. 
1. do 31. 3.2014: 25  

Marta Částková  
Manažer projektu Rodinné pasy  

Tel.: +420 605 297 912; e-
mail: castkova@vertigo.cz 

Zoo Brno v měsíci červnu: 
Noc snů 
6. červen 2014, 18:00 – 21:00 
Tradiční večer splněných přání pro 
chronicky nemocné a handicapované 
děti. 
Den otců 
15. červen 2014, 9:00 – 18:00 
Zábavný program pro tatínky a jejich 
děti. 
OTEVÍRACÍ DOBA ZOO 
Otevírací doba Zoo Brno v měsíci 
červnu: denně od 9.00 – 18.00 hod.  
Pokladny se uzavírají v 17.00 hod. 

Ing. Tomáš Dvořák 
marketingový specialista 

Tel.: +420 546 432 335 
Mobil: +420 724 963 677 

e-mail: dvorak@zoobrno.cz 
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