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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 16.11.2005 proběhlo 88.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informace starosty o své
činnosti za období mezi
tímto a posledním
zasedáním, informace ze
sněmu starostů, jednáních o
dotacích směrem do MČ a
konzultacemi o přípravách
projektové dokumentace na
stavbu DPS.
b) zprávu tajemníka ÚMČ o
čerpání rozpočtu ÚMČ za
období 1-10/2005.
c) perzonální změnu a doplnění
JPO při MČ Brno-Jehnice a
to takto: velitel jednotky-Jan
Pochop, velitelé družstevMilan Štrubl, Michal Obr,
strojníci-Miroslav Glos,
Miloš Klepárník, členovéPavel Beránek, Ivo Pekař,
Milan Padyšák, Jíří Hudec.
-zastupitelstvo souhlasí
a) s rozpočtovým opatřením
č.6/2005 ze dne 16.11.2005.
b) s postoupenými příjmy,
které Statutární město Brno
postupuje do rozpočtu MČ
Brno-Jehnice na rok 2006
v celkové výši 4 496 tis,
Kč.V souvislosti s tímto
ukládá starostovi a
tajemníkovi vypracovat
detailní rozpočet MČ BrnoJehnice na rok 2006 do
25.11.2005 tak, aby mohl
být zveřejněn v zákonné
lhůtě na úřední desce od
28.11.2005. Dále
v souvislosti s tímto bodem
vyzývá ZMČ Brno-Jehnice
místní organizace, že mohou
požádat o dotaci na svoji
činnost na rok 2006 ÚMČ
Brno-Jehnice do 13.12.2005.
c) s opravou pomníku na
Náměstí 3.května dle
přiloženého návrhu a to do
výše 20. tis. Kč.
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d) s odprodejem pozemků
p.č.části 489/1 a 501
k.ú.Jehnice manželům
Štikovým, bytem Plástky 13.
-ZMČ Brno-Jehnice pověřuje
starostu MČ, aby projednal
s ředitelem ZŠ Blanenská 1
perzonální obsazení školní rady.
-výběrové řízení na dodavatele
projektové dokumentace DPS.
Předmětnou dokumentaci
v termínu předložili následující
projektanti: Ing. Coufal, Vodova
101, Brno; Ing. Badal,
Štefáčkova 9, Brno; Ing.
Brandštetr, Hutařova 40, Brno.
ZMČ přijímá nabídku
Ing.arch.Brandštetra
na vypracování projektové
dokumentace DPS ve výši 900
tis. Kč +DPH s tím,
že vypracování projektové
dokumentace uhradí vybraný
dodavatel stavby.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
14.12.2005 v18:30 hodin.

Součástí tohoto vydání je příloha
s návrhem rozpočtu MČ BrnoJehnice na rok 2006.

Pozvánka
Místní organizace KDU-ČSL
zve všechny obyvatele Jehnic
na besedu s naším
spoluobčanem, místopředsedou
vlády, ministrem dopravy Ing.
Milanem Šimonovským
k problematice dopravy
v Jehnicích a ve městě Brně,
která se uskuteční dne
9.12.2005 v 18:00 hod.
v místní základní škole.
MUDr. Daniel Rychnovský
předseda ZO KDU-ČSL v Jehnicích

V sobotu 3.12.2005 v Základní
škole v Jehnicích pořádají VSK
Univerzita Brno – oddíl
atletiky, Základní škola
v Jehnicích, Nadační fond
NEW VISION FOR HELPING
AFRICA 2. závod
BRNĚNSKÉHO

BĚŽECKÉHO POHÁRU
2005/2006
BĚH O POHÁR JEHNIC
Závod je vyhlášen jako “Přebor
Brna” a “Běh na podporu
Afriky”. Záštitu nad akcí
přebírají podnikatelé a
představitelé Jehnic a Ořešína a
ředitel Základní školy
v Jehnicích.
Časový harmonogram:
9:00 přípravka dívky (95-96)
600m
9:10 přípravka hoši (95-96)
600m
9:20 přípravka mladší dívky
(97-98)
300m
9:25 přípravka mladší hoši
(97-98)
300m
9:30 přípravka nejmladší
dívky (99 a mladší) 300m
9:35 přípravka nejmladší hoši
(99 a mladší)
300m
9:40 speciální kat. mentálně
postižení začátečníci 200m
9:45 speciální kat. mentálně
postižení dívky 300m
9:55 speciální kat. mentálně
postižení hoši
600m
10:00 BLOK
VYHLAŠOVÁNÍ MLÁDEŽE
10:15 dorost (89-90) junioři
(87-88) ženy
6060m
11:00 muži
10160m
12:00 mladší žákyně (93-94)
1000m
12:10 mladší žáci (93-94)
1000m
12:20 starší žákyně (91-92)
1000m
12:30 starší žáci (91-92)
1500m
13:00 BLOK
VYHLAŠOVÁNÍ
Start a cíl všech běhů je
situován na silnici u parkoviště
naproti Základní škole, tratě
běhů pak na ulici Havláskova.
Žádáme tímto spoluobčany
z této a přilehlých ulic o
pochopení a dodržování
dopravních omezení po celou
dobu trvání akce.

2005

Změny ve vedení linek
městské hromadné
dopravy v Řečkovicích,
na Mokré Hoře, v
Ivanovicích, Jehnicích,
Medlánkách a Ořešíně
Od 11. prosince 2005 dojde
v rámci celostátní změny
jízdních řádů k úpravám vedení
a číslování linek v severní části
Brna. Tyto změny byly
vyvolány především
požadavkem na přímé spojení
Ořešína, Jehnic a Mokré Hory s
Řečkovicemi a nutností
zpřehlednit jízdní řád linky 41.
Dopravu z Ořešína, Jehnic
a Mokré Hory bude místo
linky 41 zajišťovat nová linka
70. Tato linka bude v ranní
špičce zajíždět k řečkovickému
nádraží, kde bude ve
dvacetiminutových intervalech
zajištěn přestup na vlakovou
linku S3 jedoucí přes Královo
Pole, Židenice a Hlavní nádraží
do Modřic. Cestujícím do
centra Brna se tak proti jízdě
přes centrum Řečkovic zkrátí
jízdní doba o více než 10
minut.
Od Řečkovického nádraží
budou všechny spoje linky 70
pokračovat kolem
řečkovického kostela po trase
linky 42 ke královopolskému
nádraží, odkud pojedou zpět
přes Řečkovice do Ořešína.
Dopravu z Řečkovic ve
směru do Brna zajistí dvě
dosavadní linky 42 a 72 beze
změny, nově k nim však
přibude i linka 70. Tím dojde
ke zvýšení četnosti spojů přes
Řečkovice zejména v
odpoledních hodinách
pracovních dnů a o víkendech.
Dopravu do Ivanovic bude
nadále zajišťovat linka 41,
která bude stejně jako dosud
odjíždět od královopolského
nádraží a pojede dále přes
Semilasso po své známé trase.
Vybrané spoje budou zajíždět
do Lelekovic nebo ke Globusu.

K určitým úpravám dojde i u
noční dopravy. Zde dojde ke
změně konečných stanic
nočních autobusových linek 90
a 91.
Linka 90 pojede od
Hlavního nádraží po trase linky
1 k Semilassu a dále bude
pokračovat přes Medlánky na
Palackého náměstí, k
řečkovickému nádraží a dále do
Mokré Hory, Jehnic a Ořešína.
Linka 91 pojede od
Hlavního nádraží po trase
tramvaje 1 do Řečkovic a dále
do Ivanovic a ke Globusu.
Přímé spojení mezi
Ivanovicemi, Mokrou Horou,
Jehnicemi a Ořešínem tedy již
nebude možné.
Časy odjezdů od Hlavního
nádraží zůstávají zachovány.
Obě linky odtud odjíždějí
každý den vždy v časech 23:00,
23:30, 0:00, 1:00, 2:00, 3:00,
4:00, 4:30 a 5:00. V noci před
nepracovním dnem jsou navíc
zavedeny další spoje v čase
0:30 a 1:30.
Tyto informace jsme získali
z měsíčníku ŘEČ, který
vychází v Řečkovicích a
z internetových stránek MČ
Medlánky. 16.11.2005 jsme si
ověřovali pravdivost těchto
informací u firmy KORDIS a
u DpmB.
Od firmy KORDIS přišla tato
odpověď:”informace jsou
pravdivé, ale vzhledem k
poměrně velké časové
vzdálenosti těchto drobných
úprav jsme je zatím
nezveřejnili. Učiníme tak na
počátku měsíce prosince
současně se zveřejněním
nových jízdních řádů, na nichž
dosud Dopravní podnik města
Brna pracuje.” Od DpmB jsme
zatím žádnou odpověď
nedostali.

Výměna řidičských
průkazů
V souladu s § 134 odstavec 2
zákona č. 361/2000 Sb. ze dne 14.

září 2000 o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění zákona č.
229/2005 Sb., a dalších právních
úprav nastává povinnost všech
držitelů řidičského průkazu v ČR
provést výměnu řidičských
průkazů vydaných od 1.7. 1964 do
30.4.2004 v následujících
termínech :
Řidičské průkazy vydané :
a) od 1.7.1964 do 31.12.1993 –
jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.2007
b) od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.2010
c) od 1.1.2001 do 30.04.2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31.12.2013
Novela nabyla účinnosti dnem
1. července 2005.

ZOO BRNO VE
VELKÉM ŠPALÍČKU
Soutěže pro děti, vánoční
dílny, kulturní program, ukázky
zvířátek. To vše připravili
pracovníci brněnské zoologické
zahrady a jejich přátelé
v předvánočním prosincovém
čase v přízemí Velkého
Špalíčku pro velké i malé
návštěvníky.
4. 12. 2005 MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA 14.00 – 16.00
hod pro děti zaměstnanců a
přátel Zoo.
24. 12. 2005 TRADIČNÍ
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK NA
ŠTĚDRÝ DEN 10.00 – 12.00
hod. Jen jeden den v roce
mohou návštěvníci Zoologické
zahrady nakrmit vybrané druhy
zvířat.
Balíčky s krmením budou
připraveny ve vestibulu správní
budovy Zoo.
28.1. 2006 pořádá
zoologická zahrada již tradiční
6. ZOOBÁL.
Zoobál se bude konat
v kulturním domě Rubín
v Žabovřeskách od 19.00 hod.
Předprodej vstupenek od 10.
prosince 2005: kulturní dům
Rubín

ZOO Brno, Ing. Kubínová, tel.
546 432 361
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