
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 25.7.2012 proběhlo 157. 
zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo projednalo 
stížnost pana Webera na neustálý 
hluk a zakopávání míčů na jejich 
zahradu sousedící s hřištěm u 
školy. Starosta projedná 
s Weberovými osobně. 
-byla předložena zpráva o 
činnosti SDH panem Ing. 
Hudcem. 
-starosta informoval o projednání 
záležitosti s toulajícím se psem 
paní Nováčkové. Ing Pekař byl 
pověřen zveřejněním upozornění 
na porušování vyhlášky Města 
Brna O volném pohybu psů na 
veřejném prostranství. 
-starosta vyzval velitele SDH 
Ing. Hudce, aby jednotka SDH 
v rámci svého cvičení vyčistila 
potok na náměstí 3. května 
v Jehnicích a to do oslav 720. let 
Jehnic. 
-zastupitelstvo projednalo a 
schválilo návrh programu na akci 
Oslavy 720. let výročí první 
písemné zmínky o obci Jehnice 
předložený předsedou 
přípravného výboru MUDr. 
Rinchenbachem.  
-zastupitelstvo projednalo a 
neschválilo nabídku firmy SNIP 
na vylepení plakátů s programem 
oslav 720. let Jehnic v MHD. 
-zastupitelstvo souhlasí 
s nákladovou částkou na oslavy 
ve výši 860000,-Kč. Příjmová 
stránka se odvine ze 
sponzorských darů, výtěžku 
tomboly a prodeje publikací a 
upomínkových předmětů. 
-zastupitelstvo rozhodlo, že 
schůzka přípravného výboru se 
uskuteční 14.8.2012 v 18:30 
hodin na ÚMČ. 
-zastupitelstvo nemá připomínek 
k návrhu Obecně závazné 
vyhlášky – o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu 

vznikajícího na území města 
Brna. 
-starosta SDH pan Ing. Hudec 
předloží na příští zastupitelstvo 
návrh smlouvy o spolupráci mezi 
MČ Brno-Jehnice a SDH Jehnice 
o využívání hasičské zbrojnice 
s výzbrojí k činnosti mladých 
hasičů. 
-zastupitelstvo neschválilo 
rozpočtové opatření č. 4 ze dne 
25.7.2012. 
-zastupitelstvo odložilo na příští 
zasedání bod – výběr firmy a 
nákup kopírovací techniky, a 
zároveň pověřilo tajemníka, aby 
předložil 3 nabídky na nákup 
kopírovací techniky, ze kterých 
bude jednoznačně patrna 
pořizovací cena včetně DPH a 
náklady na tisk jedné strany A4 a 
A3. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 
29.8.2012 v 18:30 hodin na ÚMČ. 
 
Oznámení o přerušení 
dodávky elektrické 
energie 
Z důvodu plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy – 
rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude 
přerušena dodávka elektrické 
energie:  
Dne 13.9.2012 od 8:15 do 16:15 
v celých městských částech 
Brno-Jehnice a Brno-Ořešín. 
Dne 18.9.2012, 24.9.2012, 
26.9.2012 od 8:15 do 16:15 v 
části městské části Brno-Jehnice. 
Trafostanice Jehnice Blanenská 
bude zapnutá – elektrická síť 
bude v provozu na ulicích 
Ořešínská, U Mostku, Zámezí a 
ulice Blanenská od křižovatky 
s Ořešínskou ke konci obce směr 
Lelekovice, Vranov. 
Děkujeme Vám za pochopení. 

E.ON Česká republika, s.r.o. 
. 

Pracoviště Lipky Jezírko 
zve malé i velké do svých 
volnočasových kroužků a na akci  
DVEŘE DOKOŘÁN NA 
JEZÍRKU  
4. 9. 2012 od 14 do 18 hodin 

Zábavné odpoledne na Jezírku 
spojené s ukázkami činnosti v našich 
kroužcích. Během odpoledne se 
mohou děti ve věku od 2,5 do 15 let 
zapsat do přírodovědně-tvořivých a 
výtvarných kroužků. Můžete si také 
prohlédnout učebny i celý areál 
Jezírka a seznámit se s vedoucími 
jednotlivých kroužků. 
Místo konání: Lipka – pracoviště 
Jezírko, čp. 97, Brno-Soběšice 
Lipka připravuje množství kroužků 
pro děti i dospělé. Kompletní 
nabídku a více informací najdete na 
www.lipka.cz/krouzky. 

 
Právní poradna IuRe 

Jsme nevládní nezisková 
organizace, která již několik let 
poskytuje bezplatnou právní pomoc 
těm, kteří na komerční právní 
pomoc nedosáhnou. Jedná se nejen 
o poskytování jednorázových 
konzultací, právních analýz či 
sepisování podání, ale náš záběr 
sahá až po zprostředkování 
právního zastoupení u soudu 
prostřednictvím spolupracujících 
advokátů. Cílovou skupinou, které 
je taková pomoc směřována, jsou 
osoby ohrožené nebo postižené 
sociálním vyloučením, a současně 
všichni, kteří odbornou radu 
potřebují a nemohou si ji dovolit 
zaplatit. V případě zájmu se na nás 
neváhejte obrátit s jakýmkoliv 
dotazem. Jsme rovněž připraveni 
představit Vám formou prezentace 
podmínky a způsob poskytování 
právní pomoci a rádi se dohodneme 
na dalších podrobnostech k 
oboustranné spokojenosti.  
Více informací o naší organizaci 
zjistíte na www.iure.org. 
Za IuRe 
RNDr. Ing. Mojmír Janeček 
výkonný ředitel 
 
Inzerce 
Čistíme koberce od 12 Kč/m2, čalouněné 
sedačky 80 - 100 Kč/sedák, židle 20 - 30 
Kč/ks, myjeme okna od 8 Kč/m2, 
provádíme komplexní úklidy bytů, domů, 
kanceláří, provozoven... Stačí zavolat firmu 
Pokora - 608 744 826. 
Bez bourání do Vaší staré vany vložím 
vanu NOVOU. 604262665 
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel: 
606 469 316, 547 225 340 
www.maliribrno-horak.cz ,Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč ! 

 

Srpen 
2012 

Srpen 2012 Ročník 10 Číslo 8 Běžné č. 100        
 

http://www.iure.org/


Vydává Městská část Brno – Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), PhDr. Miroslava Menšíková, Prof. Karel Stránský, Václav 
Šicha. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel.:541 237 425, fax.:541 237 157 IČO 00225983. 
www.brno-jehnice.cz. Vychází 4x ročně. Příloha 12 x ročně. Číslo 8 vydáno dne 30.8.2012 v Brně. Sazba a tisk redakce. Počet výtisků: 400. 
Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179 

http://www.brno-jehnice.cz/

	Právní poradna IuRe
	Jsme nevládní nezisková organizace, která již několik let poskytuje bezplatnou právní pomoc těm, kteří na komerční právní pomoc nedosáhnou. Jedná se nejen o poskytování jednorázových konzultací, právních analýz či sepisování podání, ale náš záběr sahá...
	Inzerce
	Srpen

