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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 19.10.2005 proběhlo 87.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informace starosty o své činnosti
za období mezi tímto a posledním
zasedáním, informace ze sněmu
starostů, pokračujících jednání o
výstavbě DPS a přípravě návrhu
TEZu na dostavbu centrálních
šaten a venkovního hřiště ZŠ
Blanenská.
b) zprávu Ing. Vysloužila o činnosti
komise životního prostředí.
Vzhledem k úhynu některých
stromů na náměstí 3.května, které
byly vysazeny v rámci
rekonstrukce náměstí, je třeba
prověřit zda ještě běží záruční
doba - v případě kladném
uplatňovat záruku.
c) zprávu tajemníka ÚMČ o čerpání
rozpočtu ÚMČ za období 19/2005.
d) zprávu tajemníka ÚMČ o
výsledku auditu o přezkoumání
hospodaření ÚMČ za období 16/2005.
-zastupitelstvo schvaluje
a) poskytnutí mimořádné dotace ve
výši 60 tis.Kč pro ZŠ Blanenská 1
na zajištění protipožárního
zabezpečení dle žádosti ředitele
ZŠ ze dne 12.10.2005.
b) rozdělení zpracování TEZu
(centrální šatny a hřiště ZŠ) zvlášť
na zpracování TEZu na
vybudování šaten a zvlášť na
vybudování školního hřiště.
c) převzetí památky drobné
architektury (Boží muka při ulici
Blanenské) do své správy.
d) předložený návrh vzhledu
rekonstrukce RD manželů
Pjajčíkových na ulici Plástky, tak
jak bylo předloženo na jenání
ZMČ dne 19.10.2005.
-zastupitelstvo neschvaluje
a) další finanční příspěvek v roce
2005 pro “Sdružení pěstounských
rodin”.
b) poskytnutí dotace ve výši 10 tis.
Kč na opravu střechy klubovny
organizace BRĎO Vlčí stopa.
Vzniklá situace bude řešena
jednáním s místními sponzory.
-urbanistická studie na využití
lokality v okolí ulice Plástky:

Ročník 3

Číslo 10

Běžné č. 18

ZMČ Brno-Jehnice navrhuje
OÚPR MMB využít lokality
v okolí ulice Plástky jako plochu
čistého bydlení (BC) se zadáním
zastavovacích podmínek, jak pro
případnou výstavbu RD tak i
případnou výstavbu garáží.
-ZMČ Brno-Jehnice vyzývá 3
projektanty – Ing. Brandštetra,
Ing. Coufala a Ing. Badala
k podání nabídky k vypracování
projektové dokumentace pro
výstavbu DPS v MČ Brno-Jehnice
podle § 6 zákona č.40/2004 Sb., o
veřejných zakázkách, dle
předložených podnímek.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
16.11.2005 v18:30 hodin.

Gratulujeme
8. října oslavila své 85. narozeniny
paní Cecílie Mašnéglová.
27. října oslavila 80. narozeniny
paní Věra Tesařová.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme oběma k životním
jubileům a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.
Redakce

Tenisové sdružení Jehnice
pořádá v sobotu 26.11.2005 od
19:00 hod. v sále restaurace
U kola country zábavu. K tacni
i poslechu zahraje country
kapela Wobčas.

Občanský průkaz jako
cestovní doklad do států
Evropské unie upozornění
Dne 1. ledna 2006 nabývá
účinnosti ustanovení § 41a zákona
č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění zákona č.
559/2004 Sb. (bod 57), kde je
uvedeno: "K opuštění území k
cestě do států Evropské unie lze
jako cestovní doklad použít i
občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji, pokud nemá
oddělenu vyznačenou část." Z
uvedeného vyplývá, že od 1. ledna
2006 již nelze k cestám používat
občanské průkazy typu
identifikační karty bez strojově
čitelných údajů.

Dále je třeba upozornit na
skutečnost, že mohou vzniknout
problémy při společném cestování
dětí zapsaných v občanském
průkazu rodičů, pokud tyto děti
nebudou mít vlastní cestovní
doklad. Dítě zapsané v občanském
průkazu rodiče neprokáže státní
občanství, neboť do občanského
průkazu se zapisují i děti - cizinci.
Na rozdíl od občanského průkazu
se do cestovního pasu rodičů
zapisují pouze děti, které jsou
státními občany České republiky.
Dalším rozdílem je, že do
občanského průkazu rodičů se
zapisuje místo data narození a
pohlaví - rodné číslo dítěte. Rodné
číslo, jakožto vnitrostátní
identifikační údaj, může být
nesrozumitelné pro cizí státní
orgány. Z uvedených důvodů
nedoporučujeme cestování dětí
zapsaných v občanském průkazu
rodičů bez vlastního cestovního
dokladu.

Občanské průkazy
vydané od ledna do
srpna 2005 jsou platné
Od 1. září 2005 byly uznané
(notifikované) občanské průkazy s
opraveným francouzským textem.
Státní tiskárna cenin však toto
nerespektovala a vydávala
občanské průkazy s chybným
francouzským textem i po 1. září
2005 (cca jeden týden). Občanské
průkazy vydané od 1. září 2005 je
tedy nutné vyměnit. Z těchto
občanských průkazů většina dosud
nebyla na úřady distribuována a
převzalo je tedy minimální
množství občanů. Z celkového
počtu zhruba 32 tisíc chybných
kusů si je jen několik desítek
občanů stihlo vyzvednout.
Upozornění, aby raději na ně
necestovali, platí výhradně jim.
Pro úplnost ještě uvádíme, že
samotných občanů se toto
pochybení výrazně nedotkne.
Žadatelé o nový občanský průkaz
nebudou muset znovu vyplňovat
příslušné formuláře, úředníci
pouze na jejich žádostech přelepí
číslo a sami je pošlou k vyřízení.
Také jsme patřičné úředníky i
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Státní tiskárnu cenin vyzvali, aby
zvýšili svou výkonnost a tyto
žádosti vyřizovali přednostně. Tím
by se měla dodržet zákonná lhůta
do 30 dnů, během které by měl
občan nový občanský průkaz
získat.
Lidé, kteří již dostali
nenotifikovaný průkaz, by měli
počkat na výzvu svého úřadu,
který jim předá nový a původní jim
odebere.

Změna zákona o
občanských průkazech k
1.10.2005
Zákon 395 ze dne 15. září 2005,
kterým, se mění zákon č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto
zákoně České republiky:
Čl. I
V § 24 zákona č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění
zákona č. 491/2001 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 53/2004
Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se na
konci odstavce 2 doplňují slova "s
výjimkou občanských průkazů
vydaných občanům narozeným
před 1. lednem 1936, pokud není v
těchto občanských průkazech doba
ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem".
Čl. II
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti
dnem jeho vyhlášení.
Z tohoto zákona tedy vyplývá, že
občané narození před 1. lednem
1936, pokud nemají ve svém
občanském průkazu dobu ukončení
platnosti vyznačenou konkrétním
datem, to znamená ti občané, kteří
mají v občanském průkazu
uvedeno “bez omezení”, nemusí
tyto občanské průkazy vyměňovat
za nové. Upozorňujeme však, že s
takovým občanským průkazem
nebude možné od 1. 1. 2006
cestovat do zahraničí. Proto
občanům, kteří budou chtít
cestovat do států Evropské unie
doporučujeme občanský průkaz
vyměnit, případně cestovat s
cestovním pasem.

Kulturní centrum Kotlanka v Brně
Líšni pořádá výstavu:

“Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin”
Výstava se koná v
Brně, v Kulturním centru Líšeň
“Kotlanka”,
Kotlanova ul. 7, těsně u zast.
Kotlanova šalinky č. 8, sídliště
Líšeň.
V sídlišti Brno Líšeň lze velmi
snadno zaparkovati.
Výstava proběhne od 13. do 22.
12. 2005, otevřeno bude denně od
10 do 18 hodin.
Pohádkovými krajinkami
ze sukulentů rozumíme rozmanité
objekty osázené sukulenty. Kytky
v plastových květináčích mezi
exponáty
nenajdete.
Naše
exponáty, to jsou přirozená
společenstva převelice bizardních
sukulentních rostlin z polopouští
celého světa v kamenných miskách
a
keramických
objektech
roztodivných tvarů. Vystaveno
bude cca 150 exponátů, na nich se
vyskytuje kolem tisícovky druhů
sukulentů.
Tahákem této výstavy je
Pramáti tlustic (věk 69 let, výška
170 cm a váha cca dva metráky).
Ovšem na rozdíl od nás lidí,
sukulentní kytičky jsou tím hezčí,
čím jsou starší a těžší. Dle toho, co
jsem měl tu čest viděti v mnoha
botanických zahradách naší vlasti a
Jižní Afriky, se jedná o největší
exemplář
tlustice
(Crassula
portulacea).
Tato výstava se koná
v prosincový čas hlavně proto, že
to je doba bujného kvetení tlustic.
Místo výstavy Kotlanka je zase
vybráno proto, že to je první
výstavní místo, kam lze tuto
“kytičku” fyzicky dostati, neb
mezi autem, které ji doveze a
místem, kde bude vystavena je
krátká vzdálenost a nejsou schody.
Více informací rádi
dodáme po telefonické domluvě:
518 634 045, pouze v době
výstavy funguje též mobil 728 643
534. Mnoho informací naleznete
též na www.sukulent.cz.

Zlobí vaše děti? Nevíte si
rady s jejich výchovou?
Potýkáte se
s partnerskými
problémy?
Centrum pro rodinu a sociální péči
v Brně na Josefské ulici je
nezisková organizace, která
pomáhá rodinám v různých fázích
života. Poskytuje jim prostor pro
vzájemné setkávání, a nabízí
programy sociální, vzdělávací i
volnočasové a to nejen pro rodiny
s malými dětmi, ale i pro osamělé
rodiče nebo pro seniory.
Pro rodiče, kteří se potýkají
s výchovou svých dětí, jsou
vhodné přednášky-besedy
s možností sdílet se ve skupině. Od
příštího roku bude možné přihlásit
se do Kurzu efektivního
rodičovství, ve kterém si rodiče
ověří fungování některých zásad
demokratické výchovy v praxi.
Pro seniory, kteří chtějí i ve
vyšším věku zůstat aktivní,
nabízíme vzdělávací internetové a
jazykové kurzy, možnost
navštěvovat internetovou kavárnu
a seniorklub.
V listopadu a prosinci se můžete
zúčastnit těchto besed:
4.11.2005 Jak přijmout
dospívajícího a projevit mu lásku.
MUDr. Jana Hájková
11.11. 2005 – Bydlení a společné
jmění partnerů po rozvodu a
v nesezdaném soužití
PhDr. Eva Rotreklová
21.11. 2005 Rodina a odpuštění
Doc.PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
25.11. 2005 Jak prožívat advent
v rodině
P Jaroslav Čupr
2.12.2005 Sebepoznání a přijetí
svého manželství
PhDr. Věra Hledíková
16.12.2005 Pozitivní přístup
k rodičovství
Ing.Eliška Vondráčková
Bližší informace na tel. 542 217 464
nebo na www.crsp.cz

Jaroslav Honc
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