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Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 26.9.2007 proběhlo 107. zasedání
zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o jednání o výstavbě
školního hřiště, centrálních šaten, o
výsledku služební cesty do Prahy za
účelem vyřízení investičních prostředků
pro výstavbu sportovních zařízení
v Jehnicích.
b) zprávu finančního výboru (MUDr.
Rinchenbach) o kontrole a účelnosti
vynaložených finančních prostředků na
financování letošních hodů a jejich
vyúčtování.
c) zprávu kulturní komise (P. Pernica) o
průběhu letošních hodů a jejich
vyhodnocení po stránce kulturní a
společenské.
d) zprávu tajemníka o výsledku ankety o
stavu MHD, hlavně linky autobusu č. 70.
e) zprávu starosty o stavu a situaci okolo
výstavby Domu s pečovatelskou službou
v Brně-Jehnicích. Vzhledem ke
skutečnostem, které nastaly v roce2007
(vysvětlení v dopise náměstka primátora
města Brna Ing. Olivera Pospíšila) a
vzhledem ke změně legislativy vztahující
se k použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení ke krytí části nákladů
spojených s výstavbou DPS, je zahájení a
realizace výstavby DPS nereálná.
-zastupitelstvo doporučuje
a) změnu územního plánu města Brna na
pozemcích p.č. 356, 357, 360, 361/2,
361/4, 363, 364, 365/1, 370 k.ú. Jehnice
z plochy ZPF na plochu čistého bydlení
BC a dále zařadit tuto změnu do souboru
žádostí změn územního plánu č.2007-I24.
b) prodej pozemku p.č. 496/2 o ploše 14
m2 k.ú. Jehnice ve vlastnictví města Brna
manželům Hebnarovým, bytem Plástky 7,
62100 Brno.
c) pronájem pozemku p.č. 500 k.ú.
Jehnice ve vlastnictví města Brna za
účelem využití jako zahrady manželům
Štikovým, bytem Plástky 13, 62100 Brno.
d) odprodej části pozemku p.č. 318/1 k.ú.
Jehnice ve vlastnictví města Brna Ing.
Smištíkové a p.Jiřímu Klepárnikovi za
účelem vybudování vjezdu k rodinným
domkům a parkovacího místa dle jejich
žádosti z 20.9.2007.
-zastupitelstvo schvaluje
a) obsah příloh veřejně závazných
vyhlášek města Brna o provozu
výherních hracích přístrojů a o místních
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poplatcích pro městskou část BrnoJehnice beze změn.
b) rozpočtové opatření č.4/2007 ze dne
26.9.2007.
c) a souhlasí s obsahem smlouvy o
součinnosti při provádění interního auditu
a veřejnoprávní kontroly podle zákona
č.320/2001 Sb. Mezi MČ Brno-Jehnice a
Ing. Jiřím Doleželem, Kostelní 672,
67906 Jedovnice v celkové částce
36000,-Kč.
d) navýšení dotace z rozpočtu MČ ve
výši 10000,-Kč pro JPO zásahovou
jednotku při MČ Brno-Jehnice na nákup
4 ks uniforem a 2 ks holeňové obuvi.
-zastupitelstvo souhlasí s prodloužením
platnosti smlouvy ze dne 16.1.2003 o
vzájemné spolupráci mezi MČ BrnoJehnice a SDH Brno-Jehnice takto:
platnost předmětné smlouvy se
prodlužuje do 31.12.2010.
-zastupitelstvo projednalo připomínky
Mgr. Jany Šimonovské a pověřilo
tajemníka písemnou odpovědí.
-zastupitelstvo provedlo výběrové
řízení na dodavatele provedení protlaku
pod vozovkou před ZŠ Blanenská za
účelem instalace měřiče rychlosti.
Výběr byl proveden na základě nabídky
tří firem a to: GAMA G+V Olomouc,
Bořivojova 26; Flow Jet s.r.o.
Sportovní 4, Brno; ELKAT a.s.
Mariánské údolí 3, Brno.Zastupitelstvo
vybralo a schválilo jako dodavatele
firmu ELKAT za cenu 12700,-Kč bez
DPH jako nejlevnější nabídku.
- na základě žádosti TJ VSK Univerzita
Brno o dlouhodobý pronájem pozemku
p.č.7/1 k.ú. Jehnice ve vlastnictví města
Brna za účelem výstavby
víceúčelového hřiště pro potřeby
provozování organizované tělovýchovy
a pro potřeby pro veřejnost, doporučuje
ZMČ Brno-Jehnice tento pronájem na
dobu 20 let. Platnost tohoto doporučení
je do 31.3.2008. Přepracování
dokumentace (studie) pro potřeby
žádosti o dotace uhradí městská část.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
24.10.2007 v 18:30 hodin.

Kontejnery na biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad
na SSO
Do našeho sběrného střediska odpadů
byl dodán kontejner na biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad (20 02
01). Do tohoto kontejneru lze dávat
pouze následující komodity: tráva, listí,
větve a kmeny stromů a keřů (nutno

objemově upravit na rozměr maximálně
50 cm), zbytky rostlin, ovoce a zelenina
ze zahrad. Do kontejneru na biologicky
rozložitelný odpad nelze dávat ovoce a
zeleninu prošlé tepelnou úpravou.

Autobusová linka 70
Na základě požadavku občanů na
spojení Jehnic s hypermarketem Globus
linkou 70 v rozsahu dvou až tří spojů
v dopoledních hodinách, byl tento
požadavek předán firmě KORDIS,
zajišťující spojení a jeho optimalizaci
v celém Jihomoravském kraji.
22.5.2007 přišla na náš úřad MČ
zamítavá odpověď s tímto
odůvodněním (cituji):
„Pro cestující jedoucí z Ořešína, Jehnic
a Mokré Hory do Řečkovic a Králova
Pole by došlo k neúměrnému
prodloužení jízdní doby z 13 na 21
minut. Toto prodloužení o 8 minut by
již bylo většinou cestujících vnímáno
negativně i s ohledem na skutečnost, že
by jim v Králově Poli-nádraží ujížděla
většina přípojných spojů.
Linky 42 a 70 jsou mezi sebou
vzájemně provázány v úseku KronovaKr.Pole nádraží-Kronova. Každá
z linek má v dopoledním sedle 20-ti
minutový interval, takže výsledný
interval obou linek v uvedeném úseku
je potom 10 minut. Závlek přes Globus
trvá 8 minut. Linka 70 by
v dopoledních hodinách přijela ke
Globusu v minutách 19, 39, 59, tedy 2
minuty před odjezdem linky 42. Ve
společném úseku těchto linek by potom
již nebyl pravidelný interval mezi spoji
10 minut, ale 2 a 18 minut. Protože obě
linky mají pouze jednu konečnou a
zastávka Kr. Pole, nádraží je průjezdní,
pak by linka 70 jezdila z Kr. Pole do
Ořešína velmi přetěžována a 2 minuty
po odjezdu autobusu linky 70 by jel
téměř prázdný autobus linky 42 do
Ivanovic ke Globusu.
Navíc Vámi navrhované opatření není
možné provést z ekonomického
hlediska. DPMB, a.s. hospodaří
s daným objemem tzv. vozokilometrů,
který musí být rozdělen na celé území
Brna podle skutečné poptávky. Podle
našeho názoru by byla přímá linka
z Jehnic do Globusu cestujícími
využívána jen minimálně.“ Konec
citace.
Po posouzení tohoto stanoviska a na
podkladě dalších žádostí občanů o
změnu vyhlásilo v červenci
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zastupitelstvo naší městské části anketu
k tomuto problému s tím, že výsledky
budou sloužit pro případná další
jednání s firmou KORDIS o případných
změnách v rámci integrovaného
dopravního systému v Brně.
Anketními lístky bylo osloveno 270
domácností z nich se vrátilo 75. Na
jednotlivé otázky bylo zodpovězeno
takto:
1.Jste spokojeni se současnou trasou
linky MHD autobusu č.70?
ANO 13 hlasů, NE 62 (tj.82,6%) hlasů
2.Vyhovovala by Vám lépe přímá linka
Ořešín-Semillaso s průjezdem po
expres trase tam i zpět bez průjezdu
Řečkovicemi?
ANO 66 (tj.88%) hlasů, NE 9 hlasů
3.Přivítali byste občasné odbočení
(mimo špičku) z trasy Ořešín-Semillaso
s přímým spojením k hypermarketu
Globus?
ANO 50 (tj.71%) hlasů , NE 25hlasů.

Gratulujeme
Dne 1.11. se dožívá životního jubilea
paní Marie Skoupá.
Ze srdce blahopřeje celá rodina.

Upozornění majitelům psů
Zastupitelstvo schválilo na svém 107.
zasedání poplatek za psy na rok 2008
ve stejné výši jako doposud, tj. za
prvního psa 100,-Kč za rok a za
každého dalšího 1000,-Kč za rok.
Připomínáme povinnosti majitelů psů
při pohybu jejich miláčků po veřejných
prostranstvích. A to zvláště co se týká
odklízení výkalů z chodníků i
travnatých ploch. Nejvíce je to patrné
po zimním období, kdy po roztání
sněhu vše vyjde na povrch. Pokud bude
třeba zajistit speciální úklid, který
samozřejmě něco stojí, bude nuceno
zastupitelstvo pro další roky poplatek
ze psů zvýšit.

Topná sezona – prevence
vzniku požárů
Léto je již za námi, nastává období
chladnější a s ním i topná sezona. V
této souvislosti stojí za připomenutí, že
instalovat a užívat lze pouze schválené
typy spotřebičů paliv, určených k
vytápění objektů a je nutné se řídit
předpisy a návody výrobce pro jejich
instalaci, umístění, užívání, obsluhu a
údržbu. Zákon o požární ochraně
každému ukládá povinnost dodržovat
podmínky nebo návody, vztahující se k
požární bezpečnosti výrobků nebo

činností, a počínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, zejména
při používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů a
komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných
látek, manipulaci s nimi nebo s
otevřeným ohněm či jiným zdrojem
zapálení. Podrobnosti o těchto
povinnostech upravuje vyhláška
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).
A na co si dát pozor? Především by
měl každý vědět, v jakých lhůtách je
povinen zajistit provedení pravidelných
revizí plynových a elektrických
spotřebičů nebo čištění a kontrol
komínů pro jednotlivé typy tepelných
spotřebičů. Měl by si zkontrolovat, zda
je řádně upevněný kouřovod, zda není
někde spotřebič nebo kouřovod
propálený. Opatrnosti je třeba dbát při
vysypávání žhavého popele - popel
ukládat do nehořlavých nádob, které
jsou neporušené.
Máte před zimou vyčištěná kamna,
seřízený kotel topení? Topná sezona se
už rozeběhla, počasí ještě dovoluje
napravit zanedbané. Splněny by měly
být zejména předepsané povinné revize
a kontroly. Zvláště důležité je to
u uživatelů plynového kotle, u nichž je
stanovena povinnost jednou za rok
zajistit kontrolu celého spalovacího
procesu, čistotou hořáků počínaje a
funkcí pojistkového ventilu či
termostatu konče.
Topí-li se na pevná paliva, zanesený
komín přináší nejen špatné hoření, ale i
nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní
nároky jsou opět požadovány
u plynových kotlů. U nich je nutná jak
čistota komínových průduchů, tak
předepsaného tahu komína.
A pozor! Odpovědnost za stav
komínu (jako součást domu) nemá
kominík, ale majitel objektu.
Z materiálů Hasičského záchranného sboru
České republiky

JAK SE CHOVAT PŘI
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
VIII.
Osmý díl série článků o problematice
chování při různých mimořádných
situacích, které mohou v životě nastat.

ZAVALENÍ, ZASYPÁNÍ


Přestože je zemětřesení či rozsáhlý
sesuv nepravděpodobný, může


















nastat sesutí budovy po výbuchu,
dlouhém dešti apod.,
sleduj příznaky v okolí: trhliny na
budovách, záchvěvy a pohupování
podloží, neobvyklé zvuky a dunění,
neklidné chování zvířat a jejich
úprk do okolí,
v případě počínajících otřesů se
snaž co nejrychleji dostat k nosné
zdi, kde je stabilita stavby největší;
nesbíhej po schodišti, nejezdi
výtahem,
po ukončení sesuvu se nejdříve
důkladně zorientuj, snaž se
vyprostit z trosek svépomocí či
dostat se do míst, kde na sebe
můžeš upozornit okolí,
při pohybu v troskách sleduj, zda
nenarušíš stabilitu uvolněných zdí,
stropů a zejména schodišť,
nemůžeš-li se vyprostit svépomocí,
upozorni okolí křikem, poklepem
na kovové předměty nebo
vyvěšením látky jako praporu,
jako pomocník při vyprošťování
pamatuj, že nejdůležitější je
průzkum situace a zabezpečení
trosek, potom systematické
prohledávání,
při pobytu v horách může dojít
k zasypání sněhovou lavinou:
v menší lavině se snaž udržet
roztažením rukou a nohou, jako při
plavání, na jejím povrchu,
jsi-li zasypán, potom si chraň hlavu
a obličej, zaujmi polohu „do
klubíčka“ a snaž se orientovat, kde
je „nahoře“ a „dole“,
nemůžeš-li se sám vyprostit, potom
se snaž klidně dýchat a vyčkat na
záchranáře.
Z materiálů Ministerstva vnitra České
republiky a Hasičského záchranného sboru
České republiky

Program ZOO Brno
Listopad 2007:
Přednáška v URBAN CENTRU
BRNO, Mečová 5
7. listopadu 2007, 17.00 hod
téma: Ohrožené druhy zvířat - přednáší
ředitel Zoo Brno MVDr. Martin
Hovorka, Ph.D.
kontakt: Ing. Jiřina Kubínová,
tel. 546 432 361, kubinova@zoobrno.cz

Inzerce
Správa a zabezpečení počítačů a
počítačových sítí, odvirování počítačů, PC
sestavy, zálohování dat. Tel.: 728 041 247
www.ICTservis.eu
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