
 

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
 
Dne 18.3.2015 proběhlo 186. zasedání 
zastupitelstva 
 

-starosta seznámil zastupitele: 
-likvidace kalů s Babídolského 
rybníka. 
- informace o akci „Ukliďme Česko 
2015“ od náměstka primátora 
Martina Andera. 
- informace o zabezpečení školských 
zařízení od náměstka ministra 
školství pana Jaroslava Fidrmuce. 
Ředitel ZŠ Mgr. Kotyza nechal 
zpracovat cenové nabídky na 
zabezpečení školy, které budou 
součástí žádosti o poskytnutí 
potřebných finančních prostředků na 
MŠMT. 
- o záštitu nad oslavami 120. let 
Jehnické školy požádáme primátora 
města Brna pana Petra Vokřála a 
náměstka hejtmana JMK pana Ing. 
Stanislava Juránka. 

-předseda kulturní komise 
podal zprávu o přípravě akcí: 
- farmářské trhy v Jehnicích dne 16. 
května 2015. 
- příprava hodů 2015 včetně 
doprovodných akcí. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídky na výběr pojišťovny na 
skupinové pojištění členů JSDH 
Brno – Jehnice a odkládá rozhodnutí 
na jednání příštího zastupitelstva. 
K upřesnění nabízených smluv bude 
přizván k jednání pracovník 
Hasičské vzájemné pojišťovny, 
kterého se zúčastní starosta a velitel 
jednotky SDH. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s objednávkou 300 ks vlaječek od 
firmy Markéta Hortová za 50,70 Kč 
+DPH, z tohoto množství převezme 
100ks TJ Sokol Jehnice za úhradu 
pořizovací ceny. Dodavatel odznaků 
prozatím vybrán nebyl. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídku společnosti GAVEB na 
opravu zastávek MHD a pověřuje 
starostu upřesněním nabídky. 
Rozhodnutí se překládá na příští 
jednání ZMČ. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s požadavkem primátora se 

zveřejňováním údajů z rozpočtu 
(rozklikávací rozpočet). 

-zastupitelstvo nemá 
připomínky k obecně závazné 
vyhlášce č. 12/2011 o regulaci 
veřejné produkce hudby, bude 
ponechán současný stav. 

-zastupitelstvo nemá 
připomínky k realizaci rezidentního 
parkování v městě Brně. 

-zastupitelstvo projednalo 
návrh předpokládaných výdajů 
nákladů spojených s akcemi v rámci 
oslav 120. let školy v Jehnicích a 
uvolní na tuto akci 120.000,-Kč a 
pověřuje starostu, aby zpracoval 
s ředitelem školy podrobný program 
akcí pořádaných školou. 

-zastupitelstvo bere na 
vědomí zprávu o zjištěních 
z vykonaného auditu MČ Brno – 
Jehnice za rok 2014. 

-zastupitelstvo bere na 
vědomí zprávu o výsledku 
veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ 
Blanenská 1 za rok 2013 a žádá 
ředitele školy Mgr. Kotyzu, aby 
sdělil přijatá opatření. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s rozpočtovým opatřením č. 1/2015. 

-zastupitelstvo souhlasí s 
návrhem dodatku č. 5 mezi MČ 
Jehnice a společností O2Czech 
Republic a.s. 
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 
22.04.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ. 
 
Gratulujeme 
V dubnu oslavily své narozeniny 
paní Marie Valová a paní Anežka 
Dekanová. Jménem celé obce 
srdečně blahopřejeme k životním 
jubileům a přejeme hodně štěstí a 
zdraví do dalších let. 
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Komunální odpad plaťte 
převodem na účet, na úřad 
chodit nemusíte!!! 

Magistrát města Brna 
doporučuje všem obyvatelům 
města Brna, aby poplatek za 
komunální odpad platili 
jednoznačně bankovním 
převodem na účet města. Je to 
zdaleka nejlepší a nejkomfortnější 
způsob platby, protože se vyhnete 
zbytečným frontám na pokladnách 
a pokud máte internetové 
bankovnictví, pak můžete zaplatit 
převodem na účet přímo z domu. 
Na pokladně nelze platit 
platebními kartami. 

Těm, kteří nemají možnost 
bankovního převodu, doporučuje 
MMB včasnou platbu, aby se 
vyhnuli dlouhým čekacím lhůtám 
na pokladnách. 

Výše místního poplatku na 
poplatníka a kalendářní rok 2015 
činí 670,- Kč, jeho splatnost je 
nejpozději do 31.  5.  2015. 

Číslo účtu: 156304/5400 
Variabilní symbol: rodné číslo 

poplatníka 
Specifický symbol: 123 (pouze 

pro platbu za nemovitost) 
Např. pokud se jedná o 

čtyřčlennou domácnost, 
doporučujeme provést čtyři 
bankovní převody a vždy uvést 
jako variabilní symbol rodné číslo 
poplatníka, příp. je možno uhradit 
poplatek za všechny členy 
domácnosti jednou platbou pod 
variabilním symbolem plátce a 
následně zaslat správci poplatku 
tzv. oznámení společného 
zástupce, v němž plátce uvede 
identifikační údaje poplatníků, za 
které platbu odvedl. 

Poplatek lze uhradit převodem 
z účtu, poštovní poukázkou nebo 
v hotovosti. 

Zaměstnanci Oddělení správy 
poplatku za komunální odpad jsou 
občanům k dispozici na stálém 
pracovišti oddělení na ulici 
Šumavská 33, budova A, 9. patro, 
a v přízemí budovy Magistrátu 
města Brna na Malinovského 
náměstí 3 (pouze pokladny pro 
výběr poplatku). 

Od poplatku jsou osvobozeni: 
a) vlastníci staveb určených k 

individuální rekreaci, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, z důvodu 

vlastnictví takové stavby, a kteří 
současně mají trvalý pobyt na 
území města, 

b) fyzické osoby, které mají 
místo trvalého pobytu na úředních 
adresách (Husova 3, Husova 5 a 
Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na 
adrese Hněvkovského 65) 

c) třetí a další dítě, které žije 
ve společné domácnosti s nejméně 
dvěma svými nezaopatřenými 
sourozenci a které v příslušném 
kalendářním roce nedosáhlo věku 
15 let, 

d) nezletilé fyzické osoby, 
které jsou na základě rozhodnutí 
soudu umístěny v zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy anebo v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc či v 
jiném obdobném zařízení. 

tiskový servis MMB www.brno.cz 
 
Služba rozvozu OP 
imobilním občanům 
„Nemůže-li se občan dostavit k 
převzetí občanského průkazu ze 
závažných důvodů osobně, 
zabezpečí předání občanského 
průkazu obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu se občan 
zdržuje.“ (§ 8 odst. 3 zákona č. 
328/1999 Sb., o občanských 
průkazech). 
 
Postup při podání offline žádosti 
Za imobilního občana podává 
žádost o vydání nového OP 
zástupce (rodinný příslušník, 
popř. jiná osoba). Rodinný 
příslušník (jiný občan) na 
příjmové přepážce prokáže 
svoji totožnost, předá tel. 
kontakt na držitele OP, příp. 
jinou osobu. Pracovník úřadu z 
agendového informačního 
systému občanských průkazů 
před návštěvou na místě vytiskne 
žádost o vydání OP. S kontaktní 
osobou pracovníci úřadu 
domluví první termín návštěvy 
za účelem pořízení fotografie a 
podpisu držitele OP. Po 
vyhotovení nového OP Státní 
tiskárnou cenin domluví 
pracovníci úřadu termín druhé 
návštěvy za účelem předání 
dokladu. 
 
Takto jsou obsluhováni 
především občané: 
• imobilní, 

• ve výkonu vazby, 
• ve výkonu trestu odnětí 

svobody, 
• ve výkonu zabezpečovací 

detence, 
• soudem nařízeného ústavního 

léčení, 
• ústavní výchovy, 
• ochranné výchovy, 
• nebo občané, kteří se 

nemohou dostavit na úřad 
osobně ze závažných 
dlouhodobých zdravotních 
důvodů. 

JUDr. Maderová 
 
Nesvítí? Volejte kdykoliv 
na 800 100 312 

Nepřetržitá telefonická linka 
pomáhá svítit. Včasné nahlášení 
poruchy veřejného osvětlení totiž 
urychluje opravy nesvítících 
luceren – pracovníci společnosti 
Technických sítí Brno, kteří 
zajišťují pro Brno správu a 
údržbu veřejného osvětlení, 
vyjíždějí k opravám nejpozději 
do tří dnů i do okrajových částí 
města, přestože smlouva 
s magistrátem jim určuje lhůtu o 
dva dny delší. „Za to, že se nám 
daří opravovat nesvítící lucerny 
v tak krátkých termínech, 
vděčíme i Brňanům. Mnozí 
z nich upozorňují na závady 
veřejného osvětlení včetně 
následků vandalismu právě 
prostřednictvím naší speciální 
telefonické linky a my můžeme 
reagovat opravdu pružně a podle 
aktuální potřeby,“ uvedl 
generální ředitel TSB Ing. 
Jaromír Machálek, MBA.  

Bezplatnou telefonní linku 
800 100 312 pro nahlášení 
poruch veřejného osvětlení 
provozují TSB už déle než deset 
let – volat na ni lze po sedm dnů 
v týdnu čtyřiadvacet hodin 
denně. Motivací je i „kolo štěstí“. 
Zhruba každé tři měsíce vylosují 
v TSB tři z volajících, kteří 
mohou vyhrát zajímavé ceny. 
„Všem, kteří nám nahlásí 
poruchu na veřejném osvětlení, 
patří pak naše poděkování,“ 
dodal generální ředitel TSB. 
Zavolejte, prosím, také vy, když 
si všimnete potemnělé lucerny – 
pomůžete sobě i ostatním. 

TSB, a.s. 
 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/formulare-k-vyplneni/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/oddeleni-spravy-poplatku-za-komunalni-odpad/mistni-poplatek-za-provoz-systemu-nakladani-s-komunalnim-odpadem/formulare-k-vyplneni/


 

Jak se psem bez úhony do 
lesa 

Častým problémem, se kterým 
se pejskaři potýkají, jsou 
procházky se psem po lese, kde je 
ovšem při nesprávném chování 
čeká zásah myslivce, který může 
končit až krajním řešením – 
zastřelením psa. Za jakých 
okolností hrozí takto tvrdý zákrok? 
Jak tomu předejít, tedy jak správně 
venčit psa v lese a jeho blízkosti? 
Odpověděl nám exkluzivně 
jednatel Českomoravské 
myslivecké jednoty Jaroslav 
Kostečka. 
Zákon o myslivosti přímo ukládá, 
že v prostoru honitby, což 
znamená většinou mimo intravilán 
obce (= tam, kde končí zahrady a 
domy), musí být pes pod vlivem 
vůdce (svého pána). Řada 
soudních judikátů následně 
stanovila, že pod vlivem vůdce je 
pes pouze na vodítku, rozhodnutí 
soudů bylo podloženo mnoha 
znaleckými posudky soudních 
znalců. 
 
Chápu správně, že tedy při 
jakékoliv procházce v lese musí 
být pes na vodítku? Jinak ho 
myslivec zastřelí? 

Chápete dobře, že pes by měl 
být při jakékoliv procházce volnou 
krajinou na vodítku, jelikož se 
nacházíte v honitbě. Usmrcení psa 
oprávněnou osobou je až to 
nejkrajnější řešení. Základem je 
prevence, domluva, a především 
dodržování platných právních 
norem. Bohužel si demokracii 
mnoho návštěvníků lesa vykládá 
po svém – „po česku“, tedy že si 
mohou dělat, co chtějí. Nicméně 
neznalost zákona neomlouvá. 

Psa především nemůže usmrtit 
ledajaký myslivec (držitel 
loveckého lístku), ale když už je 
hrubě porušován zákon, tak pouze 
myslivecký hospodář nebo 
myslivecká stráž! A už vůbec po 
něm nebude nikdo střílet, když 
půjde v klidu vedle vás. Podle 
zákona o myslivosti je výslovně 
zakázáno štvaní zvěře – to je ta 
situace, kdy může v krajním 
případě dojít až k zastřelení psa. 
Ale pozor, za štvaní zvěře je 
považováno i sledování stopy 
zvěře, přičemž majitel psa ani 
oprávněná osoba nemusí vidět 

hnanou zvěř, stačí, že pes běží 
mimo dosah svého pána. 
Porušováním zákona je i běžně 
praktikované honění kachen na 
rybníce nebo vyhánění bažantů, 
koroptví a jiných ptáků z mezí či 
podél cest. 
 
Pořád mi nejde do hlavy, že 
myslivec může střelit mého psa, i 
když třeba půjde vzorně u nohy, 
a to jen proto, že jdeme lesem. 

Jak říkám, pokud půjde pes v 
klidu u nohy, tak jsem přesvědčen, 
že vás myslivci s úsměvem 
pozdraví. Pokud necháte svého psa 
volně běhat, věřím, že naprostá 
většina myslivců vás slušně 
požádá, abyste si psa upoutali na 
vodítko, popřípadě upozorní, že 
porušujete zákon. Naprostá většina 
myslivců je slušná a vždy nejprve 
pejskaře upozorní, aby se chovali, 
jak mají. Ti komunikativnější vám 
rádi vysvětlí, že příroda je od jara 
do podzimu plná mláďat a že i 
volně žijící živočichové mají právo 
na svůj klid. A v zimě, obzvlášť 
pokud je sněhová pokrývka, může 
jakékoliv prohnání psem stát daný 
druh i život. 
Nepřijde vám těch psů líto, že 
mají být uvázaní i ti, kteří jsou 
vychovaní a poslechnou? 

Sebelépe vychovaný pes může 
mít problém poslechnout, když 
před ním vyběhne zvěř. Proto i 
soudní znalci v několika soudních 
procesech prokázali, že jediná 
situace, kdy má člověk svého psa 
stoprocentně pod kontrolou, je na 
vodítku. A k té lítosti: víte, každý z 
nás uživatelů honitby platí ročně 
horentní sumy, mnohdy to jde až 
do statisíců či milionů, za to, že 
můžeme jít do lesa. Pejskaři či 
ostatní návštěvníci lesa si tam 
chodí zadarmo, proto by měli 
dodržovat aspoň nejnutnější 
pravidla. 

Kateřina Kašparová 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
BRNO 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ 
VYHLÁŠKA č.    21/2009, 
 o pravidlech pro pohyb 

psů na veřejných 
prostranstvích, za účelem 

zabezpečení místních 
záležitostí veřejného 

pořádku 

Článek 1 
Pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství 
 (1) Osoba doprovázející psa 

na veřejném prostranství je 
povinna mít psa na vodítku a bez 
vodítka je povinna ho opatřit 
náhubkem.  

 (2) Osoba doprovázející psa 
na veřejném prostranství je 
povinna mít psa pod neustálým 
dohledem a přímým vlivem. 

 (3) Osoba doprovázející psa 
na veřejném prostranství je 
povinna zajistit, aby pes byl 
vybaven evidenční známkou, 
kterou majitel psa obdrží bezplatně 
od městské části příslušné podle 
místa svého trvalého pobytu nebo 
sídla. 

 (4) Osoba provádějící 
odborný výcvik vodících a 
asistenčních psů je povinna zajistit, 
aby pes byl vybaven místo 
evidenční známky podle odst. (3) 
známkou s telefonním kontaktem 
výcvikového centra, kde je pes 
evidován. 

 (5) Povinnost stanovená v 
odst. (1) se nevztahuje na osoby 
doprovázené vodícími 
a asistenčními psy a osoby 
provádějící odborný výcvik 
vodících a asistenčních psů. 
 
NEŽ ŠLÁPNEME DO 
PEDÁLŮ 

Slunečné počasí jarních dní 
každoročně vyláká do provozu 
mnoho vyznavačů cyklistiky. 
Bohužel ne všichni respektují 
zákonem jasně daná pravidla a 
často zbytečně riskují svoje 
zdraví. Zcela samozřejmá by 
před první jarní cyklovyjížďkou 
měla být důkladná kontrola 
brzd, řetězu a dotažení všech 
šroubů. Nestačíme-li na takové 
seřízení sami, svěříme kolo 
odbornému servisu. 

Abychom zdárně zdolali 
všechny své cesty, není na škodu 
osvěžit si alespoň základní 
pravidla. Dospělí by měli být 
důslední v tom, aby na silnici 
nepustili samotné dítě do 10 let, 
které se tam smí pohybovat 
výhradně v doprovodu osoby, 
které už bylo 15 let. Všichni 
cyklisté do 18 let jsou za jízdy 



 

 

povinni použít ochranou přilbu. 
Těm, kteří tuto věkovou hranici 
překročili, se její použití 
doporučuje. 

Cyklista nesmí jezdit bez 
držení řídítek, držet se jiného 
vozidla, vést za jízdy druhé jízdní 
kolo, ruční vozík, psa nebo jiné 
zvíře a vozit předměty, které by 
mu znesnadňovaly řízení jízdního 
kola nebo ohrožovaly jiné 
účastníky provozu. Na 
jednomístném jízdním kole není 
dovoleno jezdit ve dvou. Pouze 
když je jízdní kolo vybaveno 
pomocným sedadlem pro přepravu 
dítěte a pevnými opěrami pro 
nohy, smí osoba starší 15 let vézt 
osobu mladší 7 let. 

V místech, kde je zřízen jízdní 
pruh pro cyklisty, stezka pro 
cyklisty nebo je na křižovatce se 
semafory zřízený pruh pro 
cyklisty, musí ho osoba na jízdním 
kole využít. Cyklisté smějí jet 
pouze jednotlivě za sebou. Častým 
prohřeškem bývá jízda v sedle kola 
po přechodu. Zákon však hovoří 
jasnou řečí: cyklisté mohou jízdní 
kolo přes přechod pouze vést vedle 
sebe. 

A ještě zmínka k povinné 
výbavě. Ta zahrnuje oranžové 
odrazky na kolech, červenou zadní 
odrazku, přední bílou odrazku, 
oranžové odrazky na pedálech a 
dvě na sobě nezávislé brzdy. Za 
snížené viditelnosti musí na kole 
být ještě (vzadu) červené a 
(vpředu) bílé světlo. Odrazky z 
povinné výbavy může cyklista 
nahradit reflexními prvky na 
oblečení a obuvi. (Zvonek ani 
blatníky do povinné výbavy kola 
nepatří). 

A ještě varování na závěr: za 
jízdu po chodníku, po přechodu 
pro chodce nebo za chybějící 
součásti povinné výbavy viníkovi 

hrozí na místě přestupku až 2000 
korun; ve správním řízení dokonce 
až 2500 korun. 

Pavel Šoba, MP Brno 
 
Smluvní omezení 
vlastníka nemovitosti 

Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři, tento článek se bude 
věnovat zajímavé novince 
v českém právu. Konkrétně se 
budeme zabývat možnostmi 
smluvního omezení vlastníka 
nemovité věci s jejím 
nakládáním. Právo v tomto 
ohledu doznalo obratu. Dřívější 
právní úprava spíše vylučovala 
takové smluvní omezení 
vlastníka nemovitosti. 

Mám pocit, že také v této 
oblasti se nová právní úprava 
snaží vyhovět lidem. Nejednou 
jsem slyšel povzdech klienta, že 
by i daroval tu chalupu synovi, 
ale má obavy, že ten by ji 
obratem někomu prodal, či 
daroval své přítelkyni, nebo jinak 
zatížil. A právě tyto obavy lze 
podle nové právní úpravy 
rozptýlit. Darovací smlouva, 
nebo kupní smlouva může totiž 
obsahovat i taková ustanovení, 
která nového vlastníka omezí 
v dispozici s nemovitostí. 
Taková omezení pak mohou být i 
zapsána do katastru nemovitostí 
tak, aby se každý případný 
zájemce o předmětnou 
nemovitost mohl s tímto 
omezením vlastníka veřejně 
seznámit. 

Sjednat zákaz zatížení a 
zcizení nemovitosti lze podle § 
1761 zák. č. 89/2012 Sb., v rámci 
tohoto zákazu bude vhodné do 
smlouvy naformulovat, že se 
vlastníkovi zakazuje nemovitost 
ani práva k ní nepřevést, 
nepostoupit, nezcizit, ani jinak 

neumožnit nabytí jakéhokoliv 
věcného práva k nemovitosti třetí 
osobě. Zvláště pak lze ujednat i 
zákaz zřízení zástavního práva, a 
to v souladu s § 1309 odst. 2. 
zák. č. 89/2012 Sb. 

Advokátní kancelář Mgr. Hugo  Hubený 
e-mail: info@akhubeny.cz 

 

Nakupujte či prodávejte 
na 
www.charitativniaukce.cz  
a podpořte projekt financování 
obědů sociálně slabým 
školákům 
Potřebujete rozšířit okruh 
zákazníků?  
Chcete zpeněžit nepotřebné 
věci?  
Není vám lhostejný osud 
sociálně slabších dětí? 
Nabídněte v charitativních 
aukcích dětské oblečení, šperky, 
knihy, elektroniku. Na své si 
přijdou všichni, kdo se zabývají 
ruční výrobou a chtějí své 
produkty zpeněžit. Zapojit se 
můžou i firmy, které vyřazují 
techniku a nahrazují ji moderní. 
Sami si určíte, kolik procent 
z výtěžku aukce darujete 
Světýlku. Prodávající 
automaticky obdrží potvrzení o 
výši daru. Veškeré příjmy 
z prodeje jdou na transparentní 
účet a budou v tomto období 
použity na financování teplých 
obědů ve školních jídelnách pro 
sociálně slabé děti.  
Přijďte prodávat a nakupovat 
k nám! 
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