
Zápis z 240. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 4. 7. 2019 

 

Před zahájením zasedání oznámil Bc. K. Krinčev, že ze zasedání bude pořizován zvukový  

a obrazový záznam. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 7 členů, 0 omluveno 

 

1. 

 

Starosta navrhl jako ověřovatele Bc. Krinčeva a jako kontrolora Ing. Otavovou. Bc. Krinčev 

ale odmítl funkci ověřovatele zápisu přijmout. Starosta tedy navrhuje jako ověřovatele Ing. 

Hudce a jako kontrolora Ing. Otavovou. 

 

 

 ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

         Ověřovatel – Ing. Hudec 

         Kontrola – Ing. Otavová 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat 

 

Starosta dal hlasovat o navrženém programu: 

 

Program: 

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu  schválení programu 

2. Připomínky občanů  

3. Kontrola bodů z minulého zápisu 

4. Zpráva starosty 

5. Zprávy z výborů a komisí 

6. Projednání připomínek k: 

a)  OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na 

veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

b) OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů 

c) OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších 

vyhlášek 

7. Opatření k zamezení sesuvu svahu na pozemku 394 k.ú. Jehnice 

8. Umístění Nové hasičské zbrojnice 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat 

 

 

 

2) XXXXX požádal, zda by bylo možno vyhlašovat zasedání zastupitelstva v rozhlase. 

Odpověď: Zajistí tajemník 

 

3) Starosta upozornil, že není povoleno ukládat biologický odpad do lesa a požádal občany, 

aby odpad vozili do EKO dvora nebo jej na svém pozemku kompostovali. 

     

 



4) Starosta seznámil zastupitele s dopisem, který byl zaslán náměstku primátorky JUDr. 

Robertu Kerndlovi, ve kterém byl uveden seznam plánovaných akcí v MČ Brno – Jehnice 

včetně uvedení předběžných cen. 

 

Starosta oznámil, že je v příštím týdnu služebně mimo město Brno v městě Ufě jako zástupce 

města Brna. Požádal prvního místostarostu o zastupování. 

 

5) Předseda Redakční rady Jehnických listů seznámil zastupitele s návrhem nové koncepce 

Jehnických listů. 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere tento návrh nové koncepce Jehnických listů na 

vědomí a pověřuje předsedu Redakční rady Jehnických listů a Redakci vyčíslením nákladů a 

předložením finančních požadavků na příští jednání zastupitelstva. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat 

 

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo:  

 

a)  OZV statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na 

veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice navrhuje následující změny v OZV 

statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za 

účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek: 

 

Veřejné prostranství, na kterém je zakázáno požívání alkoholických nápojů v MČ Brno – 

Jehnice:  

 

- Na náměstí 3. května mimo restaurační zahrádky a akce pořádané MČ Brno – Jehnice 

- Na všech zastávkách MHD v MČ Brno - Jehnice 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat 

 

b) OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů 

 

Bc. Krinčev –  upozornil, že ve vyhlášce je navržen pozemek s  p.č. 394 

Odpověď – p.č. 394 bylo uvedeno omylem  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice stanovuje místa pro volný pohyb psů dle 

přílohy č. 1 OZV statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů: 

- Na konci ul. Blanenská směrem na Lelekovice, po pravé straně od silnice 

- Na konci ul. Plástky směrem na Lelekovice 

 

Bc. Krinčev dal protinávrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nestanovuje místa pro volný pohyb psů dle OZV 

statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů. 

 

Starosta dal hlasovat nejprve o protinávrhu. 



Hlasování: 1 hlas pro, 6 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh nebyl přijat 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu: 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat 

 

 

c) OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších 

vyhlášek 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá připomínky k OZV statutárního 

města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat 

 

7)  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo opatření k zamezení sesuvu svahu na 

pozemku 394 k.ú. Jehnice 

 

V diskusi vystoupili: p. XXX, Bc. Krinčev, p. XXX, prof. Svoboda, ing. Otavová, p. XXX, 

ing. XXX a Dr. Rinchenbach. 

 

 Návrh usnesení:  

A) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu zajištěním zpracování projektové 

dokumentace a vyřízením veškerých formalit potřebných k realizaci projektu na 

opěrnou zeď na p.č. 394 k.ú. Jehnice. Starosta osloví jako projektanta ing. arch. 

Gustava Křivinku.  

B) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu zajištěním financování realizace 

stavby. 

C) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu, aby předložil návrh na výběr 

zhotovitele stavby do příštího zastupitelstva MČ. 

 

Bc. Krinčev dal protinávrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přesouvá tento bod na příští jednání zastupitelstva 

 

Starosta dal hlasovat o protinávrhu usnesení: 

 

Hlasování: 1 hlas pro, 0 hlasů proti, 6 hlasů se zdrželo, tento návrh nebyl přijat 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, tento návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo umístění Nové hasičské zbrojnice 

 

V diskusi vystoupili: p. XXX, p. XXX, Bc. Krinčev, p. XXX, prof. Svoboda, Dr. 

Rinchenbach a Ing. Jiří Hudec. 

 

 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu zpracováním návrhu 

zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace potřebné 

pro realizaci stavby hasičské zbrojnice na p.č. 394 k.ú. Jehnice dle investičního záměru 

zpracovaného ing. arch. Gustavem Křivinkou zpracovaného v listopadu 2018 a doplněného 

v červnu 2019. Starosta předloží tento návrh na příštím jednání zastupitelstva Městské části 

Brno – Jehnice. 

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdržely, tento návrh byl přijat. 

 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:13 hod. 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání Zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 5. 9. 2019  v 18:30 hod. v prostorách 

ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

 

V Brně dne 4. 7. 2019 

 

 

Ověřil……………..………….……       Kontroloval ……………………………….  

 

 

Zapsal ………….…….…………….             Starosta ………………………………….. 

 


