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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 11. 7. 2018 proběhlo 227. zasedání zastupitelstva
-Dr. Rychnovský – sečení
zahrady MŠ – řeší se
-žádost o zpřístupnění informací
dle zákona č. 106/1999 Sb. –
projednáno
-Ing. Hudec – dotaz na stavbu na
okraji lesa na Plástkách – prověřit
-byly zodpovězeny dotazy
občanů na případné umístění nové
hasičské zbrojnice na ul.
Lelekovická.
-zastupitelstvo čeká na
rozhodnutí stavebního úřadu Brno –
Královo Pole ve věci dodatečného
povolení stavby před dokončením
v areálu Pivovaru Jehnice „Objekt
SO 203 – budova A3 a objekt SO
204 – budova A4 na pozemku parc.
č. 22/1 k.ú. Jehnice včetně jejich
propojení“ vše na pozemku parc. č.
22/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
katastrální území Jehnice a poté se
rozhodne o dalším postupu ve věci.
-zastupitelstvo souhlasí
s projektem „Lavička Václava Havla
v Jehnicích“, realizaci je třeba
zkoordinovat s výsadbou lípy k 100.
výročí republiky.
-zastupitelstvo na základě žádosti
souhlasí s pronájmem tělocvičny
v ZŠ Blanenská 1 v termínu
1.10.2018 – 30.4.2019, za účelem
volejbalu v neděli v čase 18:00–
20:00 hodin, tak jak byla žádost
předložena a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
-zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou na hydrogeologické
práce v rámci přípravných
projekčních prací na akci
„Vybudování chodníku mezi
Mokrou Horou a Jehnicemi II.
Etapa“ v částce 58 800,-Kč bez DPH
a požaduje předložení dodatku ke
smlouvě se zhotovitelem projektové
dokumentace a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
-zastupitelstvo nemá námitek
k návrhu na pořízení změny
Územního plánu města Brna na
pozemku p.č. k.ú. Jehnice z plochy
nestavební – volná, stabilizovaná,
zemědělský půdní fond na stavební
návrhová s funkcí bydlení.
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-zastupitelstvo projednalo
smlouvu o dílo mezi MČ BrnoJehnice a Ing. arch. Gustavem
Křivinkou na studii „Hasičská
zbrojnice Brno-Jehnice, ul.
Lelekovická“ a odložilo tento bod na
další zasedání z důvodu úprav
smlouvy:
-zastupitelstvo souhlasí se
smlouvou o dílo mezi MČ BrnoJehnice a Ing. arch. Haraldem
Čadílkem – projekční kanceláří
Haralďs rekonstrukce na akci
„Rozšíření hřbitova v BrněJehnicích“- úprava a doplnění PD
pro stavební povolení a výběr
zhotovitele v ceně 21 600,-Kč bez
DPH.
-zastupitelstvo projednalo žádost
o souhlas s úpravou technologie na
stávající základové stanici spol.
T-Mobile Cz a.s. na střeše budovy
ZŠ Blanenská 1, Jehnice a žádá spol.
T-Mobile Cz a.s., ať si zajistí
vyjádření statika, který projektoval
konstrukci střechy, a na tomto
podkladě bude dále žádost
projednána.
-zastupitelstvo nemá námitek
k žádosti o vyjádření ke stávajícímu
využití pozemku p.č. 438/10 –
účelová zemědělská komunikace
v k.ú. Jehnice.
-zastupitelstvo dodatečně
projednalo transfery na investice na
školská zařízení na rok 2019 a na
ostatní investice na rok 2019
vzhledem k tomu, že požadavek
musel být odeslán ještě před
jednáním zastupitelstva:
a) zastupitelstvo žádá o převedení
částky 5 800 000,-Kč na
rekonstrukci střechy na ZŠ
Blanenská 1 I. etapa z oprav
(transfer městským částem v roce
2018) do investic a žádá
o převedení této částky do roku
2019.
b) zastupitelstvo žádá o zařazení
rekonstrukce střechy II. etapa ZŠ
Blanenská 1 v částce 1 870 000,Kč do investičních transferů na
školská zařízení na rok 2019
c) zastupitelstvo žádá o zařazení
vypracování studie na
společenské centrum a ÚMČ
Brno-Jehnice v částce 130.000,Kč do transferů na ostatní

investice na rok 2019. Hlasování:
7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas
zdržel, (návrh usnesení byl
schválen)
d) zastupitelstvo žádá o zařazení
vypracování studie na
vybudování nové hasičské
stanice v Jehnicích v částce
130.000,-Kč do transferů na
ostatní investice na rok 2019.
Příští jednání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice
se koná 5. 9. 2018 od 18.30 hod v prostorách
úřadu městské části.

Vážený pane starosto,
reaguji na Vaši připomínku
k projektu organizace městské dopravy v Brně pro rok 2019, kterou
jsem projednal na společném jednání
se společností DPMB, a. s., a se
zástupci společnosti KORDIS JMK, a. s.,
která připravuje plán pro příští rok.
Trasování linky 70 k nákupnímu
centru Globus 1× za hodinu by znamenalo jednak navýšení výkonů,
dále výraznější prodloužení jízdní
doby a především by pak ve špičkách pracovních dní docházelo
k souběhu autobusů ve společné
trase v Řečkovicích a Králově Poli,
což by mělo za následek naprosto
nerovnoměrný interval mezi spoji
v části trasy s ohledem na polookružní charakter linky 70. Domnívám se rovněž, že by na výše uvedené problémy upozorňovali sami
cestující na lince 70, protože zatímco
několika málo jednotlivcům by bylo
vyhověno v podobě přímého spojení
ke Globusu, tak pro většinu cestujících by se jednalo o výraznější prodloužení jízdní doby, což by vnímali
negativně.
Pro spojení Jehnic s obchodním
centrem Globus je zajištěno relativně
komfortní spojení s přestupem
v zastávce Kronova, případně Palackého náměstí mezi autobusy linek 42
a 70. Doba jízdy činí cca 18–22
minut.
Věřím, že výše uvedené důvody
přijmete s pochopením a děkuji za
Váš podnět.
S pozdravem Richard Mrázek náměstek
primátora

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zeměděl-

ství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
a dále jako místně příslušný správní
orgán podle ust. § 11 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ust.
§ 171 až ust. 174 správního řádu
zakazuje
podle ust. § 109 odst 1 vodního
zákona a v souladu s ust. § 115a
vodního zákona ve veřejném zájmu odběr povrchových vod ze
všech vodních toků a nádrží na
území statutárního města Brna
s účinností od 10. 8. 2018 do odvolání.
Toto opatření je závazné pro
všechny odběratele, kteří mají platné povolení k odběru povrchových
vod.
Vodoprávní úřad dále v souladu
s ust. § 115a odst. 2 vodního zákona
a ust. § 172 správního řádu upouští
od veřejného ústního projednání
tohoto mimořádného opatření obecné povahy.
Odůvodnění
Důvodem vydání tohoto opatření
obecné povahy je stav povrchových
vod ve vodních tocích, který se podle veřejně přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu
již dlouhodobě pohybuje při hranici
minimálního zůstatkového průtoku,
a dále doporučení Povodí Moravy,
s. p., Brno jako příslušného správce
povodí.
Opatření je vydáno s okamžitou
platností a na dobu neurčitou, s odůvodněním, že vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám došlo
ke kritickému snížení průtoků na
vodních tocích.
V případě, že opadnou důvody tohoto mimořádného opatření, bude
neprodleně vydáno nové zrušovací
opatření obecné povahy.
Poučení
Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti dnem vyvěšení na úřední
desce Magistrátu města Brna. Proti
opatření obecné povahy nelze podle
ust. § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.

Ing. Taťána Nováková
Vedoucí oddělení státní správy ve vodním
hospodářství

Vážení rodiče, jde vaše dítě
POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také POPRVÉ DO
KNIHOVNY!
16. ročník projektu Knihovny Jiřího
Mahena v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd
3. 9. – 31. 10. 2018
Registrace prvňáčků zdarma na
všech provozech knihovny
1. 10. 2018 / 14.00– 17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na
rytíře knih a čtenáře knihovny na
pobočce ve vaší městské části
Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na
www.kjm.cz a v programové brožuře.
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing.
Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila
Šimka. Projekt rovněž podpořily
Úřady městských částí, kde bude
probíhat slavnostní pasování.
Jana Kuncová, mluvčí KJM

Autocentrum K.E.I. radí…
K čemu slouží EGR ventil
a opravdu se jej máme obávat?
Jedná se o součástku, jejímž hlavním
úkolem je snižování emisí výfukových plynů motorů a to tak, že část
spalin projde spalovacím procesem
dvakrát. EGR ventil tedy pracuje na
principu vedení části výfukových
plynů zpět do motoru.
Jak se o EGR ventil starat?
Jelikož jde o součástku, jíž procházejí výfukové plyny, přirozeně se
zanáší. Pokud se EGR ventil používá správně, pak je jeho poruchovost
minimální. Abyste předešli nadměrnému zanešení, doporučujeme tankovat osvědčená paliva, pravidelně
měnit motorový olej dle doporučení
výrobce vozu, alespoň jednou za
jízdu motor vytočte do vyšších otáček a udržujte palivový systém
v čistotě, např. přidáním čisticích
aditiv.
Obavy z opravy?
Nadměrné zanesení EGR ventilu
může mít za následek nepravidelný
volnoběh či škubání motoru v nízkých otáčkách, klepání motoru,

obtížné starty či nemožnost nastartovat a zvýšení hodnot emisí výfukových plynů. Oprava EGR ventilu
stejně jako zanešené škrticí klapky
se provádí speciálním zařízením,
které za pomocí výrobcem schválené
chemie šetrně propláchne ventil tak,
že nedochází k jeho k poškození.
Bude-li se ovšem jednat o velké
zanesení nebo závady na elektrické
části, výměně se bohužel nevyhnete.
V některých autech je řešení snadné
a po finanční stránce ani moc nebolí,
ovšem zanedbáváte-li servis svého
vozu, následná oprava se Vám může
také prodražit. Pokud si necháte
opravit vůz v autorizovaném servisu,
bude Vám nabídnuta pro vozy starší
4 let výrazná sleva na originální díly
a práci.
Není lepší EGR ventil „vyřadit“?
Někteří motoristé volí či v minulosti
volili jinou cestu „opravy“ EGR a to
jeho vyřazením z provozu. U starších vozidel to šlo udělat pouhým
zaslepením, u novějších je však
nutný i zásah do řídicí jednotky, což
může při nesprávném provedení vést
k různým komplikacím, jako třeba
pokles výkonu. Vyřazením EGR
ventilu vůz přestane plnit požadované emisní normy, což znamená nejen
problém na emisní kontrole, ale
takové vozidlo dle zákona nesplňuje
předpisy pro provoz na pozemních
komunikacích.
Příště Vám poradíme, jak zbavit
motor karbonu.
Autocentrum K.E.I.
Brno-Vinohrady

Vrána po škole, vzdělávací centrum na Vránově ulici v BrněŘečkovicích, vypisuje přípravné
kurzy českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám
na střední školy 2018/2019. Nabízíme kvalitní profesionální
výuku (učitelky s praxí), individuální přístup (v kurzu max. 6
žáků), průběžné testování, reporty rodičům. Kontakt:
www.vranaposkole.cz,
vranaposkole@seznam.cz,
t.č. 776 649 500. Začátek kurzů
v prvním říjnovém týdnu.
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