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CORRECT, a.s. dokončenou DPSku
do majetku města Brna.
Do jednoznačného vyjasnění
Dne 21. 6. 2017 proběhlo 214.
majetkového
vypořádání za DPS
zasedání zastupitelstva
přerušuje
MČ
BrnoJehnice jednání
- změna územního plánu –
o
změnách
v
areálu
bývalého
zástavba naproti škole, náměstek
pivovaru
v
Jehnicích.
Zastupitelstvo
primátora Mgr. Ander přislíbil
vypracovat
novou
studii
na souhlasí s výše uvedeným postupem.
- zastupitelstvo souhlasí s přerozprůjezdnost komunikace na ul.
dělením
výsledku
hospodaření
Tumaňanova a možnost využití
z
hlavní
činnosti
ve
výši
19.679,82
území
v Jehnicích
pro
další
Kč
a
z
doplňkové
činnosti
ve výši
zástavbu.
10,87
Kč
za
ro
2016
do
rezervního
- zastupitelstvo souhlasí, aby
městská část Brno-Jehnice předložila fondu Základní školy a mateřské
Odboru
investičnímu
MMB školy Brno, Blanenská 1, příspěvpožadavky
městské
části
na ková organizace.
- zastupitelstvo souhlasí s pronájinvestiční transfery od města Brna
mem
části pozemku p.č. 394 k.ú.
pro rok 2018 v pořadí Výstavba
Jehnice
panem Pavlem Sivíkem
chodníku mezi Mokrou Horou
a
schvaluje
pachtovní smlouvu na
a Jehnicemi,
rozšíření
hřbitova
pronájem
část
pozemku p.č. 394 k.ú.
v Jehnicích a oprava střechy ve
Jehnice
a
pověřuje
starostu
škole.
podpisem
této
pachtovní
smlouvy.
- byla projednána dokončená
- zastupitelstvo souhlasí s návrstudie rozšíření hřbitova, zastupihem
obecně závazné vyhlášky města
telstvo souhlasí s proplacením faktuBrna,
kterou se stanovují podmínky
ry dle smlouvy.
pro
spalování
suchých rostlinných
- předseda kulturní komise
materiálů
ve
statutárním
městě Brně,
seznámil zastupitelstvo s přípravami
a
požaduje
změnu
přílohy
č. 1 nové
na Jehnické hody 2017.
vyhlášky,
kdy
bude
občanům
zastupitelstvo
schvaluje
umožněno
spalovat
suché
rostlinné
smlouvu o nájmu movitých věcí na
materiály
CELOROČNĚ.
pronájem 40 ks pivních setů na akci
zastupitelstvo
schvaluje
Jehnické hody 2017 od MČ Brnonavýšení
výdajů
o
11.445,-Kč
na
Řečkovice za celkovou částku
pokrytí
nákladů
pro
návštěvu
dětí
4.000,-Kč a pověřuje starostu
z Litvy, Kaunasu.
podpisem této smlouvy.
- zastupitelstvo souhlasí s ceno- starosta představil na poradě
vou
kalkulací na projektovou dokuvedení města Brna (19. 6. 2017)
mentaci
PD pro územní řízení,
záměr firmy EMBRA CORRECT,
stavební
řízení
(stavební povolení) a
a.s. vybudovat z části objektu A2
výběr
zhotovitele
na akci „Rozšíření
DPSku s umístěním 25 bytů
hřbitova
v
Brně-Jehnicích“
předložeo velikosti 1+kk a 2+kk a se
nou
Ing.
arch.
Haraldem
Čadílkem
a
záměrem změny spočívajícím ve
schvaluje
smlouvu
o
dílo
výstavbě Alzheimer centra na místo
jednoho bytového domu. Na předloženou Ing. arch. Haraldem
dořešení problematiky zástavby Čadílkem a položkový rozpočet na
bývalého pivovaru v Jehnicích byl akci „Rozšíření hřbitova v Brněve vedení města projednán návrh Jehnicích“ za celkovou částku
usnesení zpracovaný BO MMB: Ing. 166.000,-Kč bez DPH a pověřuje
Novosadovou a Ing. Kaláškovou ve starostu podpisem smlouvy o dílo.
zastupitelstvo
schvaluje
spolupráci s ÚMČ Brno-Jehnice.
cenovou
nabídku
společnosti
Z přijatého usnesení vedení města,
které jsme obdrželi 21. 6. 2017, není MICHAL HRNČÍŘ s.r.o., Divadelní
jednoznačně patrné, za jakých 614/6, 602 00 Brno, IČO: 26886570
podmínek převede firma EMBRA na opravu učeben v ZŠ a MŠ
Blanenská 1, Brno-Jehnice za

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

celkovou částku 986.890,-Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
- zastupitelstvo projednalo a bere
na vědomí protokol o provedeném
interním auditu č. 1/2017 na
kontrolovanou osobu MÚ BrnoJehnice.
- zastupitelstvo projednalo a bere
na vědomí protokol o provedeném
interním auditu č. 2/2017 na
kontrolovanou osobu Základní škola
a mateřská škola Brno, Blanenská 1,
příspěvková organizace.
Další jednání zastupitelstva se konalo 19. 7.
2017 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Řidiči, dodržujte na ulicích
označených značkou „Obytná
zóna“
maximální
povolenou
rychlost 20 km/hod. Přitom je třeba
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmíte ohrozit;
v případě nutnosti je nutno zastavit
vozidlo.

Probační a mediační služba
pomáhá obětem trestných
činů
Stali jste se obětí trestného činu?
Kladete si otázku, proč se to muselo
stát zrovna Vám? Ovládají Vás
pocity smutku, strachu, vzteku či
nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně
se obrátit o radu anebo o pomoc?
Právě pro Vás je tu poradna pro
oběti Probační a mediační služby.
Každému, kdo se cítí být obětí
trestného činu, nabízí poradna
bezplatně široké služby. „Obětem
vysvětlujeme, jaká jsou jejich práva,
jak podat trestní oznámení, co obnáší
trestní řízení, či jakým způsobem se
mohou domoci náhrady škody,“
uvádí brněnská poradkyně Milada
Lázničková.
Pomoc
se
však
nezaměřuje jen na právní oblast,
neboť trestný čin poznamená často
i psychiku. „Oběti citlivě vyslechneme, neptáme se po detailech činu,
snažíme se vytvořit prostředí
důvěry,“ doplňuje Lázničková.

Poradnu vyhledala také paní Marie,
seniorka a oběť loupežného přepadení. „Zprvu jsem se obávala do
poradny vůbec přijít. Nevěděla jsem,
co můžu očekávat, ale zpětně to
rozhodně považuji za správné
rozhodnutí. Paní poradkyně byla
milá, vstřícná a ochotná. Vysvětlila
mně, co mě u výslechu a u soudu
čeká. Také mě informovala, jak se
můžu domoci náhrady škody
a celkově mně pomohla celou věc
zvládnout. Dokonce mě k soudu i
doprovodila. Jsem moc ráda, že jsem
poradnu navštívila. Je dobře, že
někdo se o oběti zajímá a taková
služba tu je.“
Brněnskou poradnu najdete na
adrese Kozí 684/8. Obrátit se na
poradkyni
můžete
telefonicky
(727 939 941) či přes mail
(laznickova.pms@gmail.com).
Poradna pro oběti je zřízena v rámci
projektu „Proč zrovna já? II“, který
je
financován
z Evropského
sociálního fondu a ze státního
rozpočtu ČR.
PhDr. Tomáš Kellner

JAK SPRÁVNĚ
NAHLÁSIT
MIMOŘÁDNOU
UDÁLOST
V České republice je pro tísňové
volání (pro nahlášení událostí
ohrožující Vaše zdraví, život,
majetek nebo Vaši bezpečnost
či veřejný pořádek) vyhrazeno
několik čísel.
V každém případě jde o čas. Aby
byla daná událost vyřízena co
nejrychleji, doporučujeme volat na
složku, která má k této situaci
nejblíže. V opačném případě dochází
ke zbytečné časové prodlevě.
150 (Hasičský záchranný sbor ČR)
- např. požár, výbuch, živelní
pohroma, únik nebezpečných látek,
vyproštění osob
155 (Zdravotnická záchranná
služba) náhlá porucha zdraví, úraz,
nehoda se zdravotními následky
158 (Policie ČR) - např. narušení
veřejného pořádku a bezpečnosti,
krádeže, násilí, nález podezřelého
předmětu
156 (Městská/obecní policie) např.
vandalismus,
drobná
kriminalita, špatné parkování vozidel
ohrožující
bezpečnost,
rušení
nočního klidu

V případě, kdy dojde k závažnější
mimořádné události a je nutná
pomoc více složek (např. dopravní
nehoda), volejte linku 112 (Jednotné evropské číslo tísňového
volání).
Pokuste si také zapamatovat základní pravidla hovorů na tísňové linky:
Než zavoláte na tísňové číslo,
udělejte vše pro své vlastní bezpečí
(dostatečná vzdálenost od požáru
nebo místa nehody a podobně).
Pokuste se uklidnit a zorientovat
v okolí (obsluha linky bude chtít
vědět, kde se přesně událost stala).
Během hovoru se snažte mluvit
pomalu, klidně a srozumitelně.
Důležitá rada - nikdy nezavěšujte
jako první! Operátor se Vás může
zeptat na upřesňující informace,
např. kolik osob je postiženo
mimořádnou událostí, kolik pater má
budova apod.
Co je potřeba nahlásit:
 CO SE STALO (Je třeba popsat
událost,
rozsah,
počet
postižených nebo ohrožených
osob. Na základě tohoto popisu
se vysílají síly a prostředky
jednotlivých složek.)
 KDE SE TO STALO (Uveďte
pokud možno přesnou adresu
nebo popište místo události.
Pokud je třeba, popište i nejvhodnější cestu k tomuto místu –
v zahrádkářské kolonii, chatové
oblasti apod. Podstatné je sdělit,
kde se událost fyzicky stala,
nikoliv, kde se právě nacházíte.)
 KDO VOLÁ (Je třeba nahlásit
také jméno a kontakt na
volajícího.)
Linky tísňového volání jsou
zřízeny pouze pro přijetí stavu
nouze. Vědomé zneužití tísňových
linek je trestným činem a díky
moderním
technologiím
lze
volajícího dohledat.
CHCETE VĚDĚT VÍC?
www.krizport.cz
www.chytre-blondynky.cz

Domovnické minimum
bezplatně proškolí další
zájemce, nejvyšší čas se
přihlásit
Jedinečná možnost zapsat se
do bezplatného kurzu a být díky
němu o krok napřed se otevírá všem
vlastníkům a správcům nemovitostí
i domovníkům. Účastníci se v něm

mimo jiné dozvědí, jak předejít
možným nepříjemnostem sousedského soužití a také to, jak důležitá jsou
včas a jasně stanovená pravidla.
Právě i díky nim lze úspěšně
předcházet situacím, které by si jinak
žádaly složitá řešení.
Praxe ukazuje, že předvídavost
majitelů nemovitostí, jejich správců
i domovníků je namístě. A povědomí o tom, co dělat, aby se
nesrovnalosti v domech nestaly jen
opakovaným balancováním na tenké
hraně mezi prevencí a represí, s ní
jde ruku v ruce.
Tříměsíční kurz Domovnického
preventivního minima organizuje
Městská policie Brno, která se při
jeho přípravě zabývala všemi
důležitými aspekty. Řada konzultací
s odborníky z mnoha oborů se
odrazila v koncepci celého vzdělávacího programu zaměřeného na základní znalosti a dovednosti v oblasti
komunikace i na zvládání konfliktních
situací.
Podstatná
část
přednášek se věnuje třeba smírnému
řešení sporů a komunikaci se
složkami integrovaného záchranného
systému.
Zkušenosti
ukázaly,
že smysluplné a účinné fungování
domovníků vyžaduje i jejich kvalifikovanou přípravu, která jim umožní
být pro nájemníky bytových domů
užitečným partnerem.
Mezi lektory programu čerpajícího
i z poznatků Domovnické akademie, která se již dočkala ocenění,
budou experti z Policejního prezidia
PČR, Hasičského záchranného sboru
JmK, z Cechu mechanických zámkových systémů ČR, z Útvaru
policejního vzdělávaní a služební
přípravy i z Asociace technických
bezpečnostních služeb ČR či z Psychiatrické nemocnice Brno.
Vítané poznatky z kurzu pro správce
domů, který měl loni premiéru a je
vhodný jak pro muže, tak pro ženy,
shrnula
paní
Zdeňka,
jedna
z účastnic: „Díky tomuto kurzu se
nám zrovna tento týden podařilo
schválit stanovy SVJ včetně jinak
problematických
pasáží.
Svým
povědomím jsem zaskočila i zaměstnance z bytového družstva.“
„Účastníci
načerpají
užitečné
informace o možnostech sociálních
služeb a prevence kriminality či požárů, které se k bezpečnému bydlení
také vážou. Přednášky se zabývají
i optimálním nastavením mechanic-

kých i elektronických systémů pro
zabezpečení bytových domů. Část
výuky se zaměřuje na informace
o některých poruchách osobnosti,
s nimiž se lze v rámci sousedských
vztahů setkat,“ říká autor a vedoucí
projektu Luboslav Fiala. Chybět
nebude ani orientace v normách
v oblasti přestupkového, trestního
a občanského práva.
Cyklus přednášek domovnického
preventivního minima se uskuteční
od září do prosince, a to vždy
ve středečních odpoledních čtyřhodinových
blocích.
K účasti
na něm je potřeba se předem
přihlásit. Díky dotacím statutárního
města Brna je celý vzdělávací
program pro všechny účastníky
ZDARMA. Pro ročník 2017 je limit
30 přihlášených. Výuka proběhne
v Areálu
dopravní
výchovy
a vzdělávání Městské policie Brno
na Bauerově 7.
Více informací a přihlášku najdete
na https://www.mpb.cz/domovnickaakademie/da/zapis/
Pavel Šoba, MP Brno

Brno začíná s tříděním
bioodpadu přímo u domu, ve
městě v červnu přibylo přes
150 hnědých popelnic
Městská společnost SAKO spolu se
statutárním městem Brnem spouští
pilotní projekt na třídění bioodpadu
přímo v domech a v předzahrádkách.
Jeho cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného
odpadu ve směsném komunálním
odpadu. Biologický odpad je svážen
na městskou kompostárnu, kde je
zpracován na kompost, který je
následně vracen zpět do půdy.
Třídění a následné kompostování
biologicky rozložitelného odpadu, ať
už doma na vlastních zahrádkách,
nebo do hnědých popelnic má smysl
právě v hospodaření a koloběhu
organické půdní hmoty, která má
zásadní dopad na úrodnost půdy a
její schopnost udržet vláhu.
K ověření zájmu o třídění bioodpadu
byla vybrána oblast Stránice a okolí.
„Lidé měli možnost do poloviny
dubna směřovat na úřad městské
části Brno-střed žádost o přistavení
popelnice, ve které uvedli, jak velkou
nádobu potřebují a kam má být
přistavena. Celkem požádalo o
hnědou nádobu 162 domů, z toho

109 chtělo popelnici o objemu 240l
a 53 zájemců o objemu 120l,“
přibližuje
Jasna
Flamiková,
místostarostka městské části Brnostřed.
Rozvoz hnědých nádob proběhl od
pondělí 19. 6. do pátku 23. 6. 2017.
Celkem tak bylo rozmístěno více než
150 hnědých popelnic. Zájemcům

o třídění odpadu byl předem
rozeslán harmonogram rozvozu
spolu s kontakty na dispečink
a mistra svozu. Při distribuci
hnědých odpadových nádob zároveň
lidé dostali do schránek leták
s informací, co do nich mohou
odkládat a co do nich naopak
nepatří.

„Průběžně budeme vyhodnocovat
zaplněnost černých popelnic na
směsný
odpad
v
lokalitě.
Očekáváme,
že
se
potvrdí
zkušenost z jiných měst, že díky
pohodlnějšímu třídění papíru, plastu
a bioodpadu, se sníží množství
zbytkového odpadu natolik, že bude
možné dojít k úpravě frekvence jeho
svozu a tím k výraznému snížení
nákladů města. Pokud se na základě
dat prokáže tento trend, budeme
hnědé nádoby distribuovat i do
dalších částí města,“ uvedl Martin
Ander, náměstek primátora pro
životní prostředí.
V současnosti mají Brňané možnost
třídit biologicky rozložitelný odpad
na všech 37 sběrných střediscích.
Nad rámec systému sběru odpadu
město nabízí občanům pořízení
kompostéru k vlastní nemovitosti
za poloviční pořizovací cenu v rámci
projektu Miniwaste. Této možnosti
dosud využilo více než 1000 občanů.
Bc. Martin Drozd
vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.

Hledám pěkné bydlení v Jehnicích a okolí.
Domek se zahradou, nebo velký byt.
Děkuji T: 739 826 409
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