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Informace
Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 20. 6. 2019 proběhlo 239. zasedání zastupitelstva
Komunikace
Retardér na nám. 3. května,
parkování na ul. Lelekovická, rušení
okrasných ostrůvků na ul. Sousední
– proběhla schůzka s projektantem,
kterému byly předány veškeré
požadavky občanů, bude opravena
dokumentace, a pokud to bude
nutné, bude předáno k posouzení
a případnému novému rozhodnutí
příslušným orgánům.
Pozemky
Byl doručen statický posudek na
pozemek p.č. 394 k.ú. Jehnice (ulice
Lelekovická a Plástky), statik
doporučuje nainstalovat přiměřenou
zábranu (omezení vjezdu za zeď
apod.). Současně s tím realizovat
projektovou přípravu na vybudování
řádné opěrné konstrukce. Na základě
tohoto posudku bude MČ BrnoJehnice nucena pozemek prozatím
oplotit.
Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem
pozemku p.č. 8/4 k.ú. Jehnice
o výměře 199 m2 do doby provedení
stavby chodníku na ul. Kleštínek.
Zastupitelstvo žádá o svěření pozemku p.č. 8/4 k.ú. Jehnice o výměře
199 m2 do své správy. Zastupitelstvo
souhlasí s nabytím pozemku p.č.
14/2 a p.č. 14/5, oba k.ú. Jehnice, do
majetku města Brna (část chodníku
od školy na náměstí).
Petice
Zastupitelstvo
bylo
seznámeno
a bere na vědomí Petici občanů na
zrušení záměru zastupitelstva na
umístění
stavby
„Hasičská
zbrojnice“ na p.č. 394 k.ú. Jehnice.
Petice požadovala, aby RMB
pozdržela souhlas s podáním žádosti
na přidělení finančních prostředků
pro tuto investiční akci do doby, než
bude umístění hasičky v souladu
s veřejným zájmem. Předkládané
řešení umístění nové hasičky
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považují
za
nehospodárné,
netransparentní a kontroverzní.
Investice
Zastupitelstvo projednalo dopis
náměstka primátorky JUDr. Roberta
Kerndla ze dne 12. 6. 2019
o investičních prioritách městské
části Brno-Jehnice.
Na 223. zasedání ZMČ Brno-Jehnice
dne 21. 3. 2018 byly schváleny tyto
priority:
- výstavba společenského centra
včetně kanceláří Úřadu městské
části Brno-Jehnice, knihovny
a ordinace lékařů,
- vybudování nové hasičské zbrojnice pro dva automobily včetně
zázemí pro hasiče,
- vybudování DPS.
Na 226. zasedání ZMČ Brno-Jehnice
dne 20. 6. 2018 byla schválena tato
priorita:
- zpracování
projektové
dokumentace na rozšíření jídelny
v ZŠ Blanenská 1 za částku
350.000,- Kč se spoluúčastí
městské části ve výši 5 %.
Zastupitelstvo stanovuje doplnění
investičních priorit městské části
Brno-Jehnice následovně:
- rozšíření jídelny ZŠ,
- rekonstrukce
elektroinstalace
v ZŠ,
- zřízení nových prostor pro družinu v půdním prostoru ZŠ,
- pořízení klimatizace do učeben
a kabinetů ve 3. patře ZŠ,
- zřízení fotovoltaických panelů
s příslušenstvím na střechu MŠ
Brno-Jehnice.
Další jednání zastupitelstva bylo 4. 7. 2019
v 18:30 hod. v prostorách ZŠ Blanenská 1,
Jehnice.
Kompletní zápisy z jednání naleznete ve
vývěsce MČ a na stránkách
http://brno-jehnice.cz/zapisy.

Petice č. 2
Za vypsání architektonické soutěže na nové „Společenské centrum
a Úřad MČ Brno-Jehnice“
Informujeme občany, že 17. 7. 2019
byla na Úřad MČ Brno-Jehnice
podána petice se 150 podpisy občanů MČ Brno-Jehnice. Petice se za-

měřuje na nové společenské centrum
a úřad v MČ Brno-Jehnice a občané
v ní požadují vypsání otevřené architektonické soutěže a současně, aby
uvedená architektonická soutěž byla
vypsána variantně, tj. i ve variantě se
začleněním hasičky do objektu
„Společenské centrum a Úřad MČ
Brno-Jehnice“.
Důvodem pro sepsání petice byl
fakt, že zpracování současné studie
zadal úřad naší městské části bez
vypsání architektonické soutěže
a dokonce bez písemného zadání.
Takový postup se dá považovat za
neobvyklý, nestandardní a vyvolávající určité pochybnosti.
Požadujeme, aby před zpracováním
zadání na výše uvedenou architekt.
soutěž byla vyvolána veřejná diskuze o potřebě, velikosti a využitelnosti jednotlivých ploch navržených
v již zpracované studii na objekt
„Společenské centrum a Úřad MČ
Brno-Jehnice“. Následně by vzniklo
písemné zadání, které by bylo uveřejněno na webových stránkách MČ
Brno-Jehnice, v Jehnických listech
a na úřední desce. Dále žádáme, aby
architektonická soutěž byla následně
transparentně vyhodnocena a vítězný
návrh byl výchozím podkladem pro
další projektovou přípravu této stavby.
Pokud vás tato informace zaujala,
chtěli byste se dozvědět více
informací anebo byste měli zájem se
k petici připojit svým podpisem,
kontaktujte prosím paní Ing. Pavlínu
Puklovou
na
e-mail
puklova@infram.cz
nebo
prostřednictvím sms na telefon
+420602186827 zástupce petičního
výboru Vám petici po domluvě
přinese.
Nebuďme lhostejní k výběru budovy, která bude Jehnicím dominovat
několik dalších desítek let.
Za petiční výbor Ing. Iveta Šromovská

Informace pro
nájemníky
hrobového
a urnového místa
Zpopelněné lidské ostatky je možné
podle § 22 odst. 7 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
uložit na veřejném pohřebišti vždy
jen se souhlasem provozovatele
pohřebiště.
Bez
souhlasu
provozovatele
pohřebiště
není
možné ukládat urny na hrobová a
urnová místa. Veškeré nutné údaje o
zemřelém je zapotřebí nahlásit
hřbitovní
evidenci
osobně,
telefonicky
nebo
e-mailem.
Provozovatelem
pohřebiště
jedenácti hřbitovů na území města
Brna, tj. Ústředního hřbitova,
hřbitovů
v Brně-Židenicích,
Jehnicích, Komíně, Kr. Poli, Líšni,
Řečkovicích, Slatině, Soběšicích,
Tuřanech, Žebětíně je Správa
hřbitovů města Brna, příspěvková
organizace, Vídeňská 96, 639 00
Brno, IČO: 62161598, kancelář pro
nájmy hrobů, ukládání uren,
rozptyly,
vsypy,
telefon:
543 213 805,
517 543 201-204,
mail: kancelar@hrbitovybrno.cz
Ing. Alena Říhová

Představujeme
organizace působící
v naší městské části
Svaz chovatelů
Historie Místní základní organizace
Svazu chovatelů vznikla v roce
1983. Zakládajícími členy byli Oldřich Stoupenec, Ladislav Orel,
Karel Čupr, Milan Šromovský, Ivan
Pospíchal a Pavel Malášek. Prvním
předsedou ZO ČSCH byl př. Ladislav Orel do roku 1990. Druhým
předsedou se stal Vlastimil Malášek
a jeho funkční období trvalo v letech
1991–1993. Třetím předsedou se stal
Pavel Malášek a jeho předsednictví
trvá doposud. V tuto chvíli má ZO
ČSCH 12 členů.
Výstavy v Jehnicích:
V rámci činnosti Svazu chovatelů se
tradičně pořádá výstava chovatelských zvířat. Konání výstav:
- Hřiště za školou 1984–1988

-

Krytá hala (Jednota) 1991
Zámecká zahrada (kurty na odbíjenou) 1992–2018

Reprezentace Jehnic:
Svaz chovatelů také reprezentuje
Jehnice na vrcholných výstavách
v rámci republiky i mimo stát. Jedná
se například o Národní výstavu
Brno, Národní výstavu mláďat
Mistrovství Evropy a další výstavy
na krajské úrovni. Zde se
prosazujeme
jak
v
oblasti
jednotlivců, tak i družstev. Naši
chovatelé jsou rovněž také členy ve
speciálních
klubech
chovatelů
králíků, drůbeže a holubů.
Přehled úspěchů ZO ČSCH je možno zhlédnout v restauraci Obecní
dům. Jednotlivci mají veškerá ocenění doma.
Pavel Malášek, předseda

Sbor dobrovolných hasičů
Brno-Jehnice
V Jehnicích má dlouhou tradici sbor
dobrovolných hasičů, který se mimo
jiné věnuje i činnosti s dětmi a mládeží. V současné době do hasiče
dochází 18 dětí, které se učí pohybovým aktivitám, práci s hasičskou
technikou a připravují se i na hasičské soutěže. Děti v jejich hasičských
stejnokrojích bylo možné vidět například při oslavách 120. výročí
SDH Brno-Jehnice, které se uskutečnily v neděli 9. 6. 2019. Schůzky
probíhají
pravidelně
v neděli
v 16 hodin.
Činnost dětí v zimním období:
- Schůzky probíhají v tělocvičně,
kde děti cvičí a připravují se na
hasičské soutěže.
- Učí se topografické prvky.
- Probíhá výuka uzlů.
- Hrají se různé hry.
Činnost dětí v letním období:
- Schůzky probíhají v klubovně
hasičky.
- Učí se požární útok.
- Baví kolemjdoucí a kolemjedoucí tím, jak motají hadice a pouští
vodu přes proudnice do potoka.
- Jezdí na akce SDH do Křtin
a pomalu se pokouší zúčastňovat
soutěží. Rádi bychom se také zúčastnili soutěže na Ořešíně.
Připravujeme:
- V létě proběhne výjezd na malý
tábor hasičů do přírody.

-

V říjnu proběhne již pravidelná
drakiáda na ul. Plástky.
Ing. Miroslav Padyšák, vedoucí mládeže

Společnost SAKO
informuje
Městská společnost SAKO se zabývá plýtváním potravinami. Spolupracuje při tom s Mendelovou
univerzitou a společností Green
Solution.
Společnost SAKO ve spolupráci
s brněnskou Mendelovou univerzitou
a se společností Green Solution na
začátku června spustila výzkumný
projekt sledující potravinový odpad
v černých popelnicích. Jeho cílem je
zjistit, jaký je ve vybraných lokalitách
podíl vyhozených potravin ve směsném komunálním odpadu a jaký vliv
má na tento podíl zapojení různých
osvětových nástrojů.
Páteří projektu je intervenční experiment sledující chování brněnských
domácností, který je rozdělen do tří
etap. V první fázi bude probíhat sběr
vstupních dat a jejich vyhodnocení.
Druhá etapa bude o poznání aktivnější
– zapojí se workshopy, přednášky,
informační materiály nebo třeba nálepky na popelnice a bude sledován vliv na
skutečné chování občanů. Na závěr
potom s odstupem dojde k vyhodnocení, jestli efekty aktivního působení
přetrvávají i po jeho skončení.
„Plýtvání potravinami si lidé často
sami neuvědomují a mnohdy ani
netuší, kolik jídla každý měsíc vyhodí mezi odpadky. My chceme
zjistit, jestli cílená osvěta může
jejich chování výrazněji ovlivnit,
a proto je budeme na tento fakt
i jeho environmentální i ekonomické
dopady různými způsoby upozorňovat. Následně porovnáme, jak se to
projeví ve skladbě odpadu,“ vysvětlil Filip Leder a dodal, že je rád, že
na výzkumu SAKO spolupracuje
právě
s brněnskou
univerzitou
a společností, která má s tvorbou
statistik změn ve složení komunálního odpadu mnohaleté zkušenosti.
Analýza vzorků odpadu z černých
popelnic bude probíhat čtyřikrát
ročně, a to tak, aby vybrané lokality
zahrnovaly jak sídlištní zástavbu, tak
i tu vilovou a venkovní. Každý typ
zástavby bude monitorován zvlášť,
jelikož se vzhledem k odlišnému
stylu života v jednotlivých lokalitách

předpokládá i jiné složení produkovaného odpadu. Současně se budou
odděleně sledovat i místa, ve kterých
proběhne cílená informační kampaň,
a místa, ve kterých žádná osvěta
probíhat nebude. Projekt je plánován
celkem na tři roky.
Podle Organizace pro zemědělství
a výživu (FAO) se každoročně vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla. Celosvětově to dělá
1,3 miliardy tun potravin, což je
množství, které by dokázalo nasytit
až tři miliardy lidí.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s.

Staň se i ty
Chrostíkem!
Prázdniny jsou jako stvořené ke
společnému vybírání aktivit na
nový školní rok. V nabídce Lipky
si kroužek vybere opravdu každý.
Trávíme v nich spoustu času venku hraním, bádáním a poznáváním přírody. Přidejte se k nám!
Na Lipové se chystá pro všechny
děti ve věku 4–6 let úplně nový
kroužek Chrostíci. Čekají nás návštěvy u zvířecích i rostlinných
přátel, které budeme zkoumat
a žasnout nad nimi. Společně si taky
zazpíváme, zaskotačíme a něco
dobrého uvaříme. V nabídce Lipové
najdete ještě další dvě novinky:
Nezmárky pro 1.–3. třídu a E-mise
pro středoškoláky, kterým není lhostejný stav životního prostředí.
Víkendový klub Lýkožrouti na
Jezírku za Soběšicemi zahajuje
novou sezónu! Všem ve věku 10–15
let slibuje dobrodružství v přírodě
a trénink tábornických dovedností –
rozdělávání ohně, vaření v kotlíku
i nocování pod hvězdnou oblohou.
Děti od 8 do 12 let zveme do nového
kroužku Střevlíci, každé úterý od
16 do 18 hodin.
Nabídka Rozmarýnku v Jundrově
je velmi pestrá, od ornitologického
kroužku Puštíci a chovatelských
Norníků
přes
zahradnickokulinářské Kuchtíky až po letošní
novinku – badatelský kroužek Debrujáři pro děti ve věku od 8–10 let.
Jestli se nemůžete rozhodnout, který
kroužek je pro vás ten pravý, přijďte
14. září na Kroužkování, kde se
jednotlivé kroužky představí.
Pracoviště Kamenná se na vás těší
ve dvou kroužcích určených pro

zájemce starší 15 let. První z nich –
Jógou ke zdravému životnímu stylu
– je pro všechny, kteří touží po regeneraci a protažení těla a chtějí zkusit i
různé meditační a relaxační techniky.
A druhý – Košíky – je určen začínajícím i pokročilým tvůrcům s chutí
uplést si košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné informace
o kroužcích
najdete
na
www.lipka.cz/krouzky-lipka.
Přejeme vám pohodové léto a v září
v kroužcích na viděnou!
Amálka Čípková, Lipka

Autocentrum K.E.I.
radí..
Co dělat při ztrátě náhradního
klíče od auta
Ztráta či zničení náhradního klíče
s sebou vždy nese mnoho starostí
a vyšších nákladů. Máme pro Vás
několik rad, jak tyto problémy minimalizovat:
Zajistěte svůj vůz.
A to především z důvodu krádeže.
Jednou z méně častých možností je
zavolat městskou policii, aby vůz
opatřila tzv. „botičkou“.
Lepší volbou však je kontaktovat
autorizovaný servis, popište svůj
problém a uveďte, jaký typ klíče
vlastníte.
Ke svému vozu byste měli vlastnit
kartu s kódem klíče. Pokud ji již
nevlastníte, např. z důvodu její ztráty,
nebo je na ni špatně čitelný text,
pomůže Vám výrobní číslo vozidla,
tzv. VIN kód. Autorizovaný servis
nechá přes automobilku vyrobit klíče
nové, pokud má však vůz jiný zámek,
nebudou klíče vyrobené podle VIN
čísla pasovat. V tomto případě je
nutné vůz nechat odtáhnout do autorizovaného servisu a klíče nechat
vyrobit či vyměnit zámky.
Výměna zámku není však vždy

nutná. Pokud máte náhradní klíč
a necháváte si vyrobit nový, po programování se automaticky vymaže
z paměti vozidla a vůz již s ním
nelze nastartovat. V paměti standardně zůstávají uloženy dva aktuálně používané klíče.
K novému autu by měly být vždy
alespoň dva klíče. Někteří výrobci nově
nabízejí možnost objednat z výroby
třetí klíč. U Škody to platí pro Octavii, Superb a Kodiaq. Klíče jsou „personalizované“, takže si pamatují nastavení uživatele, který daný klíč používá.
Výroba nového klíče je poměrně
nákladná záležitost. Cena se ovšem
velmi různí a není jednotná ani pro
jednotlivé modely v rámci jedné
značky. K ceně se ještě musí přičíst
naprogramování klíče a práce servisního oddělení. Do autorizovaného
servisu musíte dodat všechny klíče,
které vám zbyly. Ty, které nebudou
překódovány, nebudou fungovat.
Pokud tedy ztratíte klíč, nejlepší
volbou je ihned nechat vyrobit kopii
z klíče náhradního v autorizovaném
servisu. Žadatelem o duplikát může
být pouze majitel či provozovatel
vozidla. Servis tento požadavek
vyřeší, dodací lhůta je dle typu vozidla, standardně je to však do druhého dne. Klíči je pak ještě nutné naprogramovat
dálkové
ovládání
a imobilizér.
V případě koupě ojetého vozu je
lepší zajet do autorizovaného servisu
a klíč nechat překódovat či jej rovnou nechat vyměnit, včetně zámků.
Pomocí kódu VIN lze dohledat,
kolika klíči a jakým typem bylo
vozidlo vybaveno z výroby.
Nikdy nenechávejte náhradní klíč
vyrobit u neautorizovaných opravářů
a
neobjednávejte
jej
z pochybných e-shopů.
Příště Vám poradíme Jak jezdit
v mlze.

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
s roční úrokovou sazbou ve výši 2,48 %
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou
sazbou ve výši 2,48 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za
tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně nabídkové řízení.
Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek 3. náměstka primátorky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna - zápůjčky).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2020, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od
1. 9. 2019 do 15. 10. 2019 a od 1. 12. 2019 do 15. 2. 2020. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány
na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením
zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Poskytnutí zápůjček žadatelům schvaluje Zastupitelstvo města Brna. O výsledku řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do nabídkového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již
k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také
zdarma. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu
6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních
splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 225, nebo na telefonním čísle 542 173 245.
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky
oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků
rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s
vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků
výměna plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení ve stávajícím bytě

lhůta
splatnosti
5 let
5 let

horní hranice
zápůjčky
350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD
350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

5 let

100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis. Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

5 let

150 tis. Kč / BJ

5 let

100 tis. Kč / BJ

5 let

100 tis. Kč / BJ

8 let

500 tis. Kč / BJ

5 let

100 tis. Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let

100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě
obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

8 let

500 tis. Kč / dům

5 let

150 tis. Kč / BJ

5 let

250 tis. Kč / dům

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra
oprava ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční
celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Městská část Brno-Jehnice. Redakce: Ing. Ivo Pekař (šéfredaktor), PhDr. Miroslava Menšíková,
Ing. arch. Jan Vodička, Mgr. Lenka Čuprová. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel.: 541 237 425,
fax.: 541 237 157, IČO 00225983, e-mail: jehnickelisty@seznam.cz. www.brno-jehnice.cz. Vychází 12× ročně. Číslo 7 vydáno dne 26. 7. 2019 v Brně.
Sazba a tisk redakce. Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

