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Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 25. 6. 2020 proběhlo 247. zasedání zastupitelstva.
Pozemky a komunikace
-zeleň v komunikaci na ul. Sousední
– byla zadána studie na odstranění
silniční zeleně, poté budou osloveni
všichni majitelé nemovitostí na ul.
Sousední k vyjádření. Následně,
pokud bude souhlas všech majitelů
přilehlých nemovitostí, požádá MČ
MMB OD o zpracování PD
a o úpravu této komunikace.
-zastupitelstvo souhlasí s prodejem,
popř. pronájmem p.č. 1044/2 k.ú.
Jehnice o výměře 37 m2 panu
Mgr. Ing. Karlu Fiedlerovi.
-zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
dodatku ke smlouvě o úpravě komunikace a chodníku ze dne 15. 3. 2019
– prodloužení sjednaného termínu
plnění 15. 9. 2020 na termín
15. 3. 2021 z důvodu omezení způsobeného koronavirovou nákazou
a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
Finance
-konečné náklady MČ Brno-Jehnice,
které byly vynaloženy s ohledem na
pandemii COVID-19 (roušky, dezinfekce, nádoby na dezinfekci, zvýšený příplatek na obědy pro důchodce)
– 67.854,52Kč
-zastupitelstvo souhlasí s Usnesením
ZMB – žádost o prominutí místního
poplatku z moci úřední, zastupitelstvo souhlasí s prominutím místního
poplatku za užívání veřejného prostranství panu Miroslavu Čadovi,
zastupitelstvo souhlasí s prominutím
místního poplatku za užívání veřejného prostranství panu Mgr. Stanislavu Zechmeisterovi. Zastupitelstvo
souhlasí se snížením měsíčního
nájemného za nebytové prostory dle
podmínek poskytnutí dotace z MPO,
pokud bude o tento dotační titul ze
strany Mgr. Stanislava Zechmeistera
požádáno, a souhlasí s vyúčtováním

vodného a stočného za období od
14. 3. 2020 do doby zrušení mimořádného opatření (uzavření provozoven stravování) ve výši 50 %
z celkové fakturace (jedná se
o 16 m3).
-zastupitelstvo projednalo žádosti
Spolku
za
kulturní
Jehnice
o poskytnutí neinvestičního příspěvku a schvaluje částky: indiánský
podzim – orientačně poznávací běh
Jehnicemi nejen pro děti, ale i celé
rodiny a přátele, předpokládané
výdaje cca 3 500,- Kč, termín: září–
říjen 2020. Průběžná péče o květiny
na náměstí – osazení závěsných
truhlíků, úprava a výsadba zanedbaných záhonů a vzpomínková výzdoba k památníku padlým spoluobčanům, předpokládané výdaje cca
8 500,-Kč (největší položku tvoří
jednorázový prvotní výdaj na zajištění kvalitního a zejména bezpečného uchycení truhlíků na zábradlí).
-městem Brnem bylo na Sněmu
starostů městských částí sděleno, že
v příštím roce nedojde k navýšení
finančních příspěvků od města Brna
a starostové byli vyzváni, aby nevydávali finanční prostředky na zbytné
věci. V případě naší městské části se
to týká např. nákupu odpadkových
košů na psí exkrementy.
-zastupitelstvo schvaluje nabídku
z výběrového řízení od společnosti
CARent, a.s., se sídlem Bělohorská
46, 636 00 Brno, IČ: 63485885 za
cenu 970.924,-Kč včetně DPH na
pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Brno-Jehnice. Zastupitelstvo
se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi
celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
-zastupitelstvo schvaluje finanční
podporu Sdružení rodičů při ZŠ
Brno-Jehnice,
z.s.
ve
výši
10.000,- Kč na organizaci dětské
letní párty v Jehnicích v termínu
11. 9. 2020.
Různé
-MČ Brno-Jehnice ve spolupráci
s OD MMB, BKOM, a.s. a SUS
JMK zamezilo průjezdu kamionů
nad 11 t přes MČ Brno-Jehnice.

-dne 6. 2. 2021 se bude konat II.
Obecní ples.
-kulturní akci Adventní koncert bude
organizovat Kulturní komise Městské části Brno-Jehnice.
-zastupitelstvo schvaluje variantu b)
ze zaslaného materiálu „Aktualizace
postupu při poskytování transferů
městským částem z rozpočtu města
Brna na pořádání kulturních akcí“
s tím, že pokud by se podařilo plánované akce uskutečnit v letošním
roce, tak by přidělené finanční prostředky byly použity a vyúčtovány
letos.
Příští jednání zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě.
Kompletní zápisy z jednání naleznete
ve vývěsce MČ a na stránkách
http://brno-jehnice.cz/zapisy

Vážený pane starosto,
máme za sebou těžké, vypjaté
a složité čtyři měsíce – od 1. března,
kdy byly v naší zemi zjištěny první
případy nákazy novým typem
SARS-CoV-2, který může způsobovat smrtelné onemocnění covid-19,
až do začátku letních prázdnin, kdy
prakticky končí nezbytná omezení
spojená s eliminací možných rizik
přenosu nákazy.
V tomto období jsme prožili nejdelší nouzový stav v historii naší
země, poprvé nařízený na celém
jejím území. Nejen my v Brně
a v České republice, ale lidé po
celém světě čelili nepříliš známé a
nepředvídatelné hrozbě, s jejímiž
především ekonomickými následky
se bohužel budeme pravděpodobně
potýkat ještě mnoho let. Pokládám
za nutné zdůraznit poselství, které
v této souvislosti ve veřejném prostoru rezonovalo: stojíme před největší výzvou od druhé světové války.
Zatím nejsou k dispozici data,
která by jednoznačně prokázala,
proč se u nás pandemie neprojevila

Pozor, prodlužuje se termín podání přihlášek na akci Vítání občánků do
31. 8. 2020 z důvodu malého počtu přihlášek (ke dni konání 247. ZMČ
celkem 6 přihlášek), s tím, že pokud dojde k navýšení přihlášek
alespoň na 8, termín konání Vítání občánků by byl 12. 9. 2020, jinak
by se akce přesunula do roku 2021.

v plné síle. Z dostupných dílčích
informací lze předpokládat, že šlo o
kombinaci mnoha okolností, jejichž
význam bude nutné ještě analyzovat.
V této souvislosti však především není možné opomenout – pro
mě osobně velmi důležitý – poznatek. Ukázalo se, že tvoříme solidární,
zodpovědné, pracovité a mnohdy
inovativní společenství. Jsou to
etické hodnoty, které se i díky Vaší
pomoci občanům a našemu městu
podařilo naplňovat, a já si toho nesmírně vážím a chci Vám za tento
Váš nezištný přístup poděkovat.
Jsem opravdu ráda, že díky Vám
nemusím mít obavy o naši budoucnost.
V hluboké úctě
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka Statutárního města Brna
Brno 15. července 2020

Odpoledne se seniory
Dne 8. července jsem se zúčastnil výletu našich seniorů na mysliveckou
chatu
„Koukalka“
s opékáním špekáčků. Při odpoledním posezení se mluvilo o všem, jak
už to tak při těchto setkáních bývá.
Rád si popovídám s lidmi o jejich
radostech, problémech a trápeních,
když vidím, že se jim uleví. Ty starší
už opustila průbojnost mládí a chtějí
mít především klid. Čtou však pečlivě náš zpravodaj (Jehnické listy)
a nemohou se smířit s agresivitou
některých mladých spoluobčanů, se
kterou prosazují svoje zájmy. Ptali
se, jak je možné, že si někdo vytipuje ordinaci v obecním domě jako
klubovnu a snaží se odsud vystrnadit
paní doktorku, když oni ji zde potřebují a chodí k ní. Ptali se, jak je
možné, že nějaký pan Krinčev, kterého vůbec neznají, se svým spolkem „Klidné Jehnice“ rozhoduje
o tom, jak se bude nakládat s jejich
majetkem (s pozemky) při tvorbě
nového územního plánu. A proč se
neozvou občané, kteří již od roku
2011 opakovaně žádají o změnu
územního plánu pro své pozemky.
Ptali se, proč se neozvou hasiči (členové JPO) a jak dlouho budou trpět
uveřejňování lživých informací o své
činnosti.
Probralo se ještě hodně dalšího.
Opustil jsem tuto krásnou společnost
v nejlepším a šel jsem domů okružní
cestou kolem kopce Kleštínek, pev-

ně přesvědčen, že podpora našich
starších občanů a jejich zájmů
a potřeb musí být i při našich omezených možnostech prioritou.
Václav Šicha
Starosta

Vážená paní Stehlíková
Vůbec se mně nechce věřit, že
článek pod názvem „Ještě k činnosti
Jednotky požární ochrany BrnoJehnice“ uveřejněný v červnovém
vydání Jehnických listů jste psala
vy. Myslím, že jsem občany Jehnic
již několikrát podrobně informoval
o rozdílu v činnosti mezi Sborem
dobrovolných hasičů ČR (SDH)
a Jednotkou požární ochrany (JPO),
jejímž zřizovatelem je městská část.
Přesto ve svém článku zaměňujete
činnost SDH a JPO. Činnost, kterou
ve svém článku popisujete, zajišťuje
Sbor dobrovolných hasičů ČR,
a nikoli Jednotka požární ochrany.
Na váš dotaz, co je úkolem a jak
budou členové JPO pomáhat občanům, vám sděluji následující:
Základním posláním jednotek
PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných
událostech, které ohrožují život
a zdraví obyvatel, majetek nebo
životní prostředí a které vyžadují
provedení záchranných, resp. likvidačních prací. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou určeny
k poskytování pomoci při likvidaci
požárů a jiných mimořádných událostí na území svého zřizovatele, tj.
zasahují v katastrálním území
„vlastní obce“. JPO je jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce
s členy, kteří vykonávají službu
v jednotce požární ochrany dobrovolně. Činnost v jednotce JPO obce
při hašení požárů, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech se považuje za výkon
občanské
povinnosti. Vyhlášení
požárního poplachu zabezpečují
operační střediska nebo jiná místa
určená k vyhlášení požárního poplachu podle požárního poplachového
plánu kraje.
Jednotka JPO obce je organizace
zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální

stránce. „Sbor dobrovolných hasičů“
nebo „Hasičský sbor“ je zpravidla
název základní organizace občanského sdružení působícího na úseku
PO.
Naše jednotka má od 1. 1. 2020 7
výjezdů.
1× odstraňování vodovodní havárie
2× rozvoz dezinfekce a ochranných
prostředků v souvislosti s Covid 19
3× odstraňování stromů spadlých na
komunikace
1× asistence při otevírání domu
a transportu osoby do sanitky
Rozhodujícím měřítkem činnosti
naší JPO není množství zásahů
a výjezdů, protože čím je jich méně,
tím lépe.
Pokud by vás zajímalo, v jakých
podmínkách JPO vykonává svoji
činnost, rád vám jejich velitel
Ing. Jiří Hudec umožní prohlídku
hasičské zbrojnice v Jehnicích. Pokud zase uslyšíte o starostou odmítnutých nabídkách na šití roušek
a roznos dezinfekčních prostředků,
řekněte šiřiteli těchto zpráv, že lže,
protože žádné takové nabídky na
úřadě neleží. Na závěr vám sděluji,
že se v krizových situacích (a budou
další) budu nadále spoléhat především na členy JPO a až následně
také na pomoc dobrovolníků.
Václav Šicha
Starosta

Zprávy z ÚMČ
Brno-Jehnice
Tímto informujeme občany, že
v rámci protipovodňových opatření
a v rámci hlášení krizových situací
(např. únik chemických látek do
ovzduší apod.) bude v naší městské
části propojen místní rozhlas
s Hasičským záchranným sborem
včetně sirény umístěné na budově
ÚMČ Brno-Jehnice.
Úřad městské části Brno-Jehnice
tímto děkuje panu Ing. Viktoru
Janákovi ze společnosti JOHNNY
SEVIS za bezplatné zapůjčení dezinfekčního stojanu a jeho pravidelného
bezplatného doplňování po dobu
krizových opatření.
Václav Šicha
Starosta

tele Jehnic a Mokré Hory letáky i
ústně. 28. června jsme sběr podpisů
ukončili a vše připravili k podání na
odbor územního plánování MMB.
Pod naši věcně shodnou připomínku se podepsalo 546 obyvatel
města Brna, především z Jehnic a
Mokré Hory. Tito občané nesouhlasí
s další výstavbou v této oblasti, která
opět zvýší již tak velký dopravní
provoz přes Mokrou Horu.
Dokument jsme podali 29. června. Spolek Klidné Jehnice z.s. se tak
stal zástupcem veřejnosti ve věci
územního plánu. Všem, kteří nám
vyjádřili důvěru svým podpisem,
bychom tímto rádi poděkovali. Budeme tak moci hájit zájmy podepsaných občanů a úředníci MMB budou
muset naše stanoviska zohledňovat.
Také budeme moci požádat o soudní
přezkum zamítnutých námitek.
V roce 2021 se při opakovaném
projednávání
územního
plánu
dozvíme, jak úředníci rozhodnou
a jak bude proces pokračovat.
O všech novinkách Vás budeme
pravidelně informovat.
Kamil Krinčev
zastupitel Klidné Jehnice

Zástupce veřejnosti
v Jehnicích

Horu. Následovala velmi podnětná
diskuse s občany.

17. června jsem byl pozván na
setkání s občany Řečkovic a Mokré
Hory na faře ohledně územního
plánu, abych jim řekl pár slov
o změnách
územního
plánu
v Jehnicích a jejich vliv na Mokrou

Na našich stránkách jsme také
zveřejnili popisy změn a také návody, jak podávat námitky a připomínky pro občany, kteří se změnami
nesouhlasí.
Diskuse s občany
z Mokré Hory nás však inspirovala
k tomu,
abychom
učinili ještě další
krok proti budoucí
naddimenzované
výstavbě a dopravě
v Jehnicích a podali
tak i věcně shodnou
připomínku.
K podání této připomínky bylo zapotřebí získat 200 podpisů obyvatel Brna.
Na sběr podpisů jsme
měli přesně týden.
Oslovili jsme obyva-

Ohlédnutí za školním rokem v naší mateřské škole
V letošním roce nám období koronavirové krize přerušilo druhé
pololetí a na dva měsíce nám zavřelo
brány školky. Po znovuotevření byl
provoz mateřské školy v upraveném
režimu, ale pro naše děti a jejich
rodiče jsme udělali vše pro jejich
zdraví a bezpečí. V kontaktu jsme
však zůstali i v těch nelehkých
dnech, kdy jsme museli trávit více
času v domácím prostředí, a pro naše
nejmenší jsme založili facebookovou
skupinu, kde mohli rodiče hledat
inspiraci pro činnosti doma i venku.
Když se ohlédneme na celý školní rok, který se s námi letními
prázdninami loučí, byl naplněn
spoustou krásných zážitků ze stran
divadel, projektových dnů, ve kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí od ústní hygieny, přes
zdravou výživu až po život v lese,
a zapomenout nemůžeme ani na pro-

jekty, do kterých jsme se zapojili.
Projekt „Celé Česko čte dětem“
nám dělá radost již několikátý rok
a díky němu propojujeme starší
generace s našimi nejmladšími a dny
v MŠ obohacujeme pohádkovými
texty a činnostmi s nimi spojenými.
Dalším projektem, který se u nás
ujal a dětem přinesl mnoho pohybových aktivit, je projekt od České
obce sokolské „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“.
V projektu „kačka za Kilák“ se nám
letos podařilo objevovat krásy místního prostředí a doufáme, že
v dalším roce se nám podaří vyrazit
i na delší túry v blízkém okolí. Na
konci školního roku se nám podařilo
i pasovat naše předškoláky na školáky, a rozloučit se tak důstojně
s dětmi i rodiči, které jsme potkávali
několik let. Budoucím prvňáčkům
přejeme, aby školní rok 2020/2021
byl pro ně veselý a plný pěkných
zážitků, aby se ve škole těšili
z nových vědomostí a vše dobře
zvládali. A našim nejmenším přejeme krásné letní prázdniny plné pohody, dobrodružství a zajímavých
výletů, rodičům pevné nervy, hodné
děti a mnoho důvodů k úsměvu.
Kolektiv MŠ Blanenská všem
děkuje za spolupráci, důvěru a těší
se na všechny opět v září.
Petra Havlová

Jehnice v pohybu
Jehnické taneční studio Tap Art
v září zahájí svoji šestou sezónu.
Vedle stávajících lekcí stepu, street
dance a contemporary studio nabízí i
lekce jógy, taneční lekce „fit dance“
pro dospělé a pro velký zájem do
svého repertoáru zařazuje i lekce
stepu pro dospělé začátečníky pod
vedením zakladatelky studia Míši
Čadové.
Nejmenší tanečníci se mohou těšit na lekce taneční a pohybové
průpravy a hodiny stepu a street
dance pro začátečníky.
Přijďte si v září vyzkoušet taneční lekce s týmem našich trenérů,
kteří si zakládají na osobním přístupu a příjemné rodinné atmosféře.
Těšíme se na vás!
Více informací naleznete na
www.tapart.cz
Michaela Čadová

Poděkování
Klidným Jehnicím
a výzva občanům
V Jehnicích žiji většinu svého
života, jsem rodačka a budou zde
vyrůstat mé děti. Proto mi není lhostejné, jak budou Jehnice vypadat
v příštích letech. Když jsem zjistila,
jak vypadá nový územní plán města
Brna a jak se mají Jehnice rozšířit,
nebyla jsem z toho nadšená. Na
Jehnicích mám ráda jejich venkovský ráz – velké množství zeleně
a malou zástavbu, malou koncentraci
lidí i aut (i když těch už je tady docela dost). Nový územní plán počítá
s nárůstem cca 2 tisíců obyvatel
k dnešnímu jednomu tisíci. Nedovedu si představit dvojnásobné Jehnice
a minimálně dvojnásobný provoz aut
(ten bude ještě větší, pokud projdou
i změny územního plánu v Ořešíně).

O novém územním plánu jsme se
mohli dozvědět z úřední desky umístěné na náměstí v Jehnicích a informací v JL. Nicméně informace
o tom, jak reagovat, či jak se bránit
této možné masivní výstavbě, to už
bychom se museli hlouběji zajímat
a složitě hledat na stránkách magistrátu města Brna. Hnutí Klidné
Jehnice mají ve svém volebním
programu mimo jiné nesouhlas
s velkou výstavbou v Jehnicích
a větší
informovanost
občanů.
A tohle splnili do puntíku. Na svých
stránkách klidnejehnice.cz detailně
informovali občany o změně územního plánování i o tom jak postupovat, pokud bychom chtěli podávat
připomínky či námitky.
Klidné Jehnice v čele se zastupitelem Bc. Kamilem Krinčevem
uspořádali podpisovou akci pro
věcně shodnou připomínku, připravili podpisové archy, které občané

zainteresovaných ulic obdrželi do
svých schránek. Někteří z nás, běžných občanů jsme informovali další
občany o této akci a o tom, jak mohou reagovat. Bohužel někteří občané si mysleli, že se jedná o akci proti
panu starostovi. Chtěla bych, abychom si všichni uvědomili, že to
není o panu starostovi, či jiných
zastupitelích. Je to o nás, o tom, jak
budou Jehnice vypadat pro nás, naše
děti a vnoučata. O tom, jestli chceme
ponechat Jehnice tak, jak je máme
rádi, malé, útulné plné zeleně, či
jestli chceme, aby se provedla megalomanská zástavba na tolika místech,
kde chodíme rádi na procházky,
pouštíme s dětmi draky, či je jinak
využíváme pro spokojený život
v naší městské části.
Jeden kamarád mi řekl, „zastavte
tu výstavbu na Plástkách.“ Mně,
řadové občance. Říkám mu, to nemůžu udělat jen já, to musíme
všichni. Proto prosím, zajímejte se,
ptejte se svých zastupitelů – mnozí
to mají přímo v programu – pravidelné setkávání s občany, choďte na
zasedání zastupitelstva. Myslím si,
že i díky Klidným Jehnicím se lidé
začínají více zajímat, je možnost
díky nim zhlédnout záznam z jednání zastupitelstva. V jiných MČ či
obcích je to samozřejmost, v naší
zatím stále pro některé zastupitele
nežádoucí jev.
Přeji si, aby Jehnice zůstaly
klidnou okrajovou městskou částí,
kvůli čemuž zde jistě mnozí žijeme.
Ing. Iveta Brůhová

Znevážení postavení
úřední osoby při výkonu
její pravomoci
Od 1. července 2017 se stal
účinným zákon č. 251/2016Sb.
o některých přestupcích. V rámci
této právní úpravy přestupků se
objevila i nová skutková podstata,
a to přestupek Znevážení postavení
úřední osoby při výkonu její pravomoci, který je přestupkem proti
veřejnému pořádku dle § 5, odst. 1,
písm. b) zákona o některých přestupcích.
Výše uvedený přestupek pak
spáchá osoba, která znevážila postavení úřední osoby, při výkonu její
pravomoci. Úřední osoba je osobou,
která požívá zvýšenou zákonnou
ochranu. Kdo se považuje za úřední
osobu, stanoví trestní zákoník
v § 27. Úřední osobou je soudce,
státní zástupce, prezident České
republiky, poslanec nebo senátor
Parlamentu České republiky, člen
vlády České republiky nebo jiná
osoba zastávající funkci v jiném
orgánu veřejné moci, člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy
nebo jiného orgánu veřejné moci,
příslušník ozbrojených sil nebo
bezpečnostního sboru nebo strážník
obecní policie, soudní exekutor při
výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření
soudu nebo státního zástupce, notář
při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, finanční
arbitr a jeho zástupce, fyzická osoba,
která byla ustanovena lesní stráží,
stráží přírody, mysliveckou stráží
nebo rybářskou stráží, pokud plní
úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro
plnění těchto úkolů.
Objektem skutkové podstaty přestupku dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o některých přestupcích je hladký
a nerušený výkon veřejné správy
a k tomuto nezbytné zajištění dostatečné autority a vážnosti úředních
osob při výkonu jejich pravomoci.
Skutková podstata uvedeného přestupku je pak podstatou speciální,
kdy tedy poskytuje ochranu pouze
úředním osobám při výkonu jejich
pravomoci. Zákon v tomto případě
poskytuje tedy veřejnoprávní ochranu orgánu, který dotyčná úřední
osoba v souvislosti s výkonem své

pravomoci reprezentuje. Znevážení
postavení úřední osoby při výkonu
pravomoci může zahrnovat v podstatě veškeré formy jednání, které jsou
v rozporu s obecně uznávanými
zásadami slušnosti uplatňovanými
běžně v mezilidských vztazích.
Urážky na cti, urážky v podobě
vulgárních
nadávek,
výhružky,
hrubé jednání a i určité formy fyzických ataků menší intenzity, zesměšnění slovy či gesty, vyhrožování,
nepravdivé obvinění z protiprávního
či jiného závadného jednání, v podstatě cokoliv, co je schopno snížit
autoritu úřední osoby při výkonu její
pravomoci, jistě naplňují míru společenské škodlivosti nad míru běžného porušení pravidel zdvořilosti
a narušují řádný výkon veřejné moci,
kdy tímto dochází i k naplnění materiálního znaku uvedeného přestupku.
Cílem zavedení skutkové podstaty uvedeného přestupku pak nebyla
ochrana osobnosti úřední osoby jako
takové, ale primárně hladký výkon
veřejné moci. Účelem je pak zajištění ochrany zájmu na udržení vážnosti a autority orgánů veřejné moci.
V takovém případě pak nelze použít
argumentaci, že např. policista,
strážník či úředník je profesionál
a měl by vyhrocenou situaci zvládnout a měl by mít jistou vyšší odolnost vůči nevhodnému jednání občanů, neboť přestupek nemíří k osobě jako takové, ale ke snížení autority úřední osoby a tím ztížení výkonu
její pravomoci.
V případě každého jednání, které
má být správním orgánem posouzeno jako výše uvedený přestupek, je
pak třeba, aby byly naplněny všechny znaky přestupku podle § 5
z. č. 250/2016 Sb. – o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich. Tedy
v tomto případě jak společenská
škodlivost, tak také naplnění skutkové podstaty přestupku Znevážení
postavení úřední osoby v tom smyslu, zda skutečně a prokazatelně došlo
i k tomuto znevážení.
Skutková podstata přestupku
Znevážení postavení úřední osoby
při výkonu její pravomoci, pak přinesla výraznou změnu v oblasti
ochrany úředních osob před verbálními útoky a hrubým jednáním ze
strany těch osob, vůči nimž úřední
osoba vykonává svou pravomoc.
Současná praxe pak ukazuje, že
zavedení uvedeného přestupku do

správního řízení přispívá k větší
autoritě úředních osob a je přínosem
pro zkvalitnění výkonu veřejné moci.
Ing. Miroslav Jindra
Přestupkové oddělení MĆ Brno-jih
Článek zveřejněn s laskavým svolením
MČ Brno-Jih a autora.

První vodojem
z unikátního komplexu
ve Žlutém kopci
se otvírá veřejnosti
Dlouho očekávané otevře-ní
tajemných vodojemů v hloubi
Žlutého kopce se nachýlilo. TIC
BRNO
zveřejnil
termíny
komentovaných prohlídek první
ze čtyř podzemních síní.
Stavba podzemního vodovodního
komplexu dle návrhu britského stavitele Thomase Docwry započala
v roce 1869. Jednalo se o klenuté
prostory z cihel s jílovým obalem
bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu. Výsledkem je působivý
labyrint
přirovnávaný
k istanbulským cisternám Yerebatan
a natáčet tu chtěl i Spiderman III.
Později došlo k dostavbě dalších
kapacit modernějšími technologiemi,
cihlový vodojem však ohromuje
svým dojmem podzemního města
nebo pekelné katedrály. Někteří
nadšenci tvrdí, že s jejich otevřením
vyroste tvrdá konkurence do
UNESCA zapsané vily Tugendhat.
Konečně se o tom mohou přesvědčit zájemci i osobně a to v rámci
nově vypsaných termínů komentovaných prohlídek. Pod vedením
zkušeného znalce podzemí Aleše
Svobody lze vodojem v létě navštívit:
soboty – 18. 7., 1., 22. a 29. 8 – od
10 do 16 hodin a čtvrtky – 30. 7., 6.
a 20. 8. – od 14 do 18.30.
Více informací na
www.brnenske-podzemi.cz.
Vstupné je 200,- Kč, pro studenty, seniory a ZTP pak 150 Kč.
Vstupenky na www.TICBRNO.cz a
v infocentru na Panenské 1. Předprodej vstupenek začal ve středu
15.7 od 9 hodin.
Jan Gerych

POZOR!
Z důvodu opravy povrchu vozovky bude v termínu 1. 8. až 15. 8. 2020 uzavřen úsek silnice III/37918
v úseku od začátku lesa „Na babě“ po křižovatku Jehnice, Vranov, Lelekovice, tak jak je na přiložené
mapě.
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