
 
 Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 21.2.2007 proběhlo 101. 

zasedání zastupitelstva  
- V souladu s ustanovením § 69 
odst. 2 a 3, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, vykonal nový člen 
zastupitelstva Ing. Vasil Krinčev 
slib nového člena ZMČ Brno-
Jehnice. Členem ZMČ se stává 
od 7. 2. 2007. Nahradil tak Ing. 
Miloslava Vysloužila, který se ke 
dni 6.2.2007 vzdal funkce člena 
ZMČ Brno-Jehnice. 
- Připomínky občanů byly 
vzneseny na tomto zasedání 
následující: 
− zažádat odbor Technických 

sítí MMB o možnost 
každodenního osvětlení 
kapličky v době od setmění 
do 24.00 hodin 

− dokončit oplocení 
(ohrazení) konce ulice 
Rozhledové z důvodů 
bezpečnostních 

− apelovat na spoluobčany, 
kteří venčí svoje psy, aby 
v souladu s vyhláškou 
města Brna o čistotě 
ve městě Brně uklízeli psí 
výkaly 

− dodržovat v neděli a svátky 
v průběhu dne klid-
nepoužívat sekačky na 
trávu, motorové pily a kosy 
a cirkulárky a jiné stroje 
vydávající nadměrný hluk 

- Komise dopravní a 
bezpečnostní doporučuje 
k projednání do zastupitelstva 
hlavně: 
− zakoupit měřiče rychlosti a 

umístit je na vybraných 
místech MČ 

− zajistit umístění značky 
“průjezd zakázán“ na ulici 
Sousední 

− zajistit více kontrol na 
dodržování pravidel 
silničního provozu ze strany 
městské policie 

− projednat možnost úpravy 
trasy autobusu MHD linky 
č. 70 z Jehnic přímo do 
Hypermarketu Globus 

- Komise pro tisk a presentaci 
MČ doporučuje k projednání do 
zastupitelstva schválit změnu ve 
vydávání zpravodaje Jehnické 
listy a to tisku čtvrtletního 
v barevném provedení. 
V souvislosti s tímto bodem 
ZMČ Brno-Jehnice schvaluje 
navýšení částky na tisk 
Jehnických listů o částku 
20 000,-Kč/rok. 
- V souvislosti s příspěvkem 
z jednání komise kulturní ukládá 
zastupitelstvo předsedovi komise 
vypracovat a předložit na příštím 
zasedání kalkulaci nákladů na 
jednotlivé kulturní akce. 
-zastupitelstvo vzalo na vědomí 
a) zprávu starosty o své činnosti 
za období mezi tímto a minulým 
zasedáním. Zpráva se týkala 
hlavně následujících bodů: 
− jednání o přípravě investice 

DPS 
− práce na přípravě TEZu na 

rozšíření komunikace mezi 
Mokrou Horou a Jehnicemi 

− příprava změn územního 
plánu v MČ Brno-Jehnice 

− příprava změn územního 
plánu a studii využití areálu 
bývalého pivovaru 

b) zprávu tajemníka ÚMČ o 
čerpání rozpočtu MČ Brno-
Jehnice za rok 2006. 
c) zprávu tajemníka ÚMČ o 
dodržování předpisů o 
hospodaření s finančními 
prostředky za rok 2004 a 2005 na 
ÚMČ Brno-Jehnice a stanovilo 
interního auditora včetně 
komentáře a ukládá tajemníkovi 
odstranit drobné formální 
nedostatky zjištěné kontrolou. 
d) zprávu tajemníka ÚMČ o 
výsledku veřejnosprávní kontroly 
u neziskových organizací, kterým 
městská část poskytla v roce 2006 
finanční dotaci. 

e) jmenování p. Mgr. Petry 
Havlové vedoucí MŠ při ZŠ 
Blanenská 1, jako nového člena 
školské rady, zvolené 
pedagogickým sborem. 
-zastupitelstvo schvaluje 
a)  ZMČ Brno-Jehnice 
nesouhlasí s prodejem pozemků 
p. č. 501/2 a 489/3 k. ú. Jehnice 
manželům Štikovým  a 
doporučuje zatím pronájem 
předmětných pozemků. 
b)  zastupitelstvo pověřuje 
starostu k jednání se starosty 
Ořešína a Řečkovic a Mokré 
Hory vyvolat jednání směřující 
k zahájení přípravných prací na 
zpracování TEZu na rekonstrukci 
komunikace na ulici 
Tumaňanově a opravy mostu na 
křižovatce ulic Tumaňanova a 
Jandáskova. 
c)  novou směrnici pro oběh 
účetních dokladů na ÚMČ Brno-
Jehnice ze dne 21. 2. 2007. 
d)  novou směrnici pro finanční 
referát  na ÚMČ Brno-Jehnice ze 
dne 21. 2. 2007. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná 

21.3.2007 v 18:30 hodin. 
 
 
SRPŠ při naší Základní škole 
pořádá 17.3.2007 tradiční 
školní ples. Večerem bude 
provázet herec Erik Pardus. 
V programu vystoupí taneční 
skupina Intermezzo. Během 
večera vystoupí pan Mirek 
Smejkal se svou mistrovskou 
bubbleshow. K tanci a 
poslechu hraje skupina 
Panorama. 
Cena vstupenky 190,- Kč, 
místenka 10,- Kč  - rezervace 
a nákup v kanceláři školy. 
V neděli pak následuje dětský 
karneval s bohatým 
programem. 

Marcela Pelcová 
                   člen výboru SRPŠ při ZŠ 

Blanenská 1, Brno – Jehnice 
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Výzva organizacím 
Vyzýváme všechny 
zájmové organizace 
působící v naší městské 
části ke spolupráci 
s redakcí Jehnických listů. 
V tomto  periodiku mohou 
prezentovat všechny své 
aktivity a popularizovat tak 
svou činnost. 

Redakce 
 
 
BERÁNEK FRANTIŠEK 
FINTES JINDŘICH 
KOLAŘÍK JOSEF 
KOTOUL HYNEK 
NOVÁK FRANTIŠEK 
PROKEŠ JOSEF 
PRUŠVIC ANTONÍN 
PULKRÁBEK ALOIS 
HEJTMÁNEK ANTONÍN 
NĚMEC FRANTIŠEK 
MERTA ALOIS 
CHARVÁT FRANTIŠEK 
PROKEŠ JAROSLAV 
KLEPÁRNÍK JAROSLAV 
OKLEŠTĚK JINDŘICH 
BÖHM ANTONÍN 
Toto jsou jména našich občanů, 
kteří padli v bojích I. a II. 
světové války. Prosíme jejich 
potomky a přátele o zapůjčení 
jakýchkoliv materiálů týkajících 
se jejich životních osudů. Chtěli 
bychom tyto materiály zpracovat 
a představit vám je v některém 
z příštích čísel. 

Redakce 
 
 

Setkání rodáků a 
pamětníků 
proběhne opět v sobotu 
14.4.2007 ve 13:00 v salonku 
restaurace Obecní dům. 
 
 

Připomínáme 
Z hlediska vzájemných 
dobrých sousedských 
vztahů žádáme všechny o 
dodržování těchto zásad: 

- zákaz pálení odpadu 
a jiných škodlivých 
materiálů na zahradách 
- dodržování 
stanoveného termínu 
možnosti pálení zahradního 
odpadu dle rozhodnutí 
zastupitelstva naší MČ 
vždy ve čtvrtek od 16 do 19 
hodin 
- nepoužívat o 
nedělích a svátcích žádné 
stroje vydávající nadměrný 
hluk 
- zákaz vypalování 
trávy z důvodu možnosti 
vzniku požáru a rozporu 
s dalšími zákony 
Jelikož se stále více 
vyskytuje na chodnících 
v naší městské části 
znečištění psími výkaly, 
upozorňujeme tímto 
chovatele psů na povinnost 
okamžitého odstranění 
těchto výkalů při 
procházkách se svými 
čtyřnohými miláčky. Pokud 
nedojde ke zlepšení situace, 
bude nutné zajistit úklid 
specializovanou firmou, 
což stojí nemalé 
peníze.Může se stát, že 
bude nutné zvýšit poplatek 
za psy, abychom pokryli 
tyto náklady. 

Redakce 
 
 
TÉMA STUDNY 
V prosinci 2003 přijal Parlament 
České republiky zákon č. 
20/2004 Sb., kterým se měnil 
vodní zákon (č. 254/2001 Sb.). 
Voda představuje v dnešní době 
jeden z nejcennějších přírodních 
zdrojů. Proto i nakládání s ní 
musí odpovídat principům 21. 
století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak 
stanovil, že nejpozději od 
1.1.2008 bude tento požadavek 
splněn i v rámci České republiky. 
Informace k tomuto tématu vám 

přinášíme ve formě nejčastějších 
otázek a odpovědí. Více se 
můžete dovědět na 
www.zanikpovoleni.cz. 
 
1. Jsem fyzická osoba 
nepodnikající a mám u 
své nemovitosti studnu 
postavenou někdy kolem 
roku 1925. Musím žádat o 
nové povolení? 
Nemusíte. Odběr podzemní vody 
ze studny vybudované před 
1.1.1955 se považuje za 
povolený, nehledě na to, že 
v listinné podobě žádné 
rozhodnutí vydáno být nemuselo. 
Pokud zároveň odběr podzemní 
vody slouží, podle prohlášení 
odběratele, k individuálnímu 
zásobování domácnosti pitnou 
vodou (tzn. Např. k vaření, 
splachování WC, zalévání 
zahrady, mytí vozidla, napájení 
zvířat apod.), považuje se odběr 
za povolený i po 1.1.2008 a o 
žádné nové povolení není třeba 
žádat. Není podstatné, zda se 
jedná o zásobování domácnosti 
v místě trvalého bydlení nebo 
jinde, např. v místě rekreační 
chaty či chalupy. 
 
2. Jsem osoba 
nepodnikající a mám u 
své nemovitosti studnu 
postavenou v roce 1975. 
Žádné povolení k odběru 
vody nemám. Mám o něco 
žádat? 
Odebírat podzemní vodu ze 
studny vybudované po 1.1.1955 
lze pouze na základě platného 
povolení příslušného správního 
orgánu (vodohospodářského 
orgánu, popř. dnes vodoprávního 
úřadu ÚMČ Kr.Pole, Palackého 
59). Pokud o vydání povolení 
nebylo v minulosti požádáno a 
povolení nebylo vydáno, je 
nezbytné co nejdříve o vydání 
povolení požádat pověřený 
obecní úřad. 
 
3. Jsem osoba 
nepodnikající a mám u 
své nemovitosti studnu 
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postavenou v roce 1995. 
Vše mám řádně povoleno 
– musím žádat o nové 
povolení? 
Nemusíte žádat, pokud jde odběr 
určený pro individuální 
zásobování domácnosti pitnou 
vodou. Za odběr podzemní vody 
ze zdroje určeného pro 
individuální zásobování 
domácnosti pitnou vodou se 
považuje odběr podzemní vody, 
u něhož je účelem nakládání 
s vodami odběr vody pro 
zásobování domácnosti pitnou 
vodou nebo je požita jiná 
formulace vyjadřující tento účel 
(uvedeno v platném povolení 
k odběru podzemní vody). Není 
přitom podstatné, zda se jedná o 
zásobování domácnosti v místě 
trvalého bydlení nebo jinde, 
např. v místě rekreační chaty či 
chalupy. Pokud se tedy jedná o 
individuální zásobování 
domácnosti pitnou vodou, 
platnost povolení dnem 1.1.2008 
nezaniká. 
 
4. Mám jako fyzická 
osoba nepodnikající 
zahradu u potoka a vodou 
zalévám přes léto 
zeleninu, Musím mít 
nějaké povolení? 
Pokud není k odběru povrchové 
vody (tj. voda z potoka, 
v rybníku, řece apod.) využíváno 
zvláštní technické zařízení (např. 
čerpadlo), ale voda je odebírána 
např. přímo konví, pak žádné 
povolení není třeba. Pokud je 
k odběru povrchové vody 
využíváno zvláštní technické 
zařízení (např. čerpadlo, trkač 
apod.), pak je třeba povolení 
příslušného pověřeného obecního 
úřadu (vodoprávní úřad), a to bez 
ohledu na množství odebrané 
vody. 
 
5. Kdo je „osoba 
s odbornou způsobilostí“? 
Za osobu s odbornou 
způsobilostí se považuje 
hydrogeolog podle zákona č. 
62/1988 Sb., o geologických 
pracích a o Českém geologickém 

úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů. Jeho vyjádření je 
podkladem vydání povolení 
k odběru podzemní vody, pokud 
vodoprávní úřad ve výjimečných 
případech nerozhodne jinak. 
Doporučujeme proto před 
podáním žádosti konzultovat tuto 
otázku s příslušným 
vodoprávním úřadem. 
 
6. Je řízení o vydání 
nového či prodloužení 
stávajícího povolení 
k odběru podzemní vody 
zpoplatněno? 
Není. 

Tajemník ÚMČ 
 
 
Knihovna Jiřího Mahena 
− Knihovna v Jehnicích je 

otevřena každé úterý od 9.45 
do 18.15 hodin. 

− V dopoledních hodinách od 
10 – 12 hodin je možnost 
besed pro školy (školku), dle 
nabídky pořadů pro 1 až 5 
třídu. Pro zájemce je 
nabídka u paní knihovnice. 

− Půjčovní doba je od 13 – 18 
hodin. 

− V knihovně je velký výběr 
nových knih z beletrie i 
naučné literatury pro dospělé 
čtenáře. 

− Velký výběr je i v dětské 
části knihovny. 

− Pro registrované dětské 
čtenáře bude v knihovně 
každý měsíc připravena 
soutěž. První tři vylosovaní 
budou odměněni cenami. 

− Dle domluvy s knihovnicí 
lze požadovaný titul 
objednat i v jiné knihovně. 

− Pro registrované dospělé i 
dětské čtenáře možnost 
internetu zdarma po dobu 
60-ti minut. 

− Pro neregistrované čtenáře 
internet zdarma po dobu 20-
ti minut. 

− V případě, že nebude jiný 
zájemce o využití internetu, 
lze dobu prodloužit. 

Jana Mazochová 
 

JAK SE CHOVAT PŘI 
MIMOŘÁDNÉ 
UDÁLOSTI  I. 
V sérii článků vás seznámíme jak 
se chovat při různých 
mimořádných situacích, které 
mohou v životě nastat. 
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ 
Volání bez předvoleb z pevných i 
mobilních linek bez finanční 
úhrady 
112 – jednotné evropské číslo 
tísňového volání 
150 – hasiči 
155 – zdravotnická záchranná 
služba 
158 – policie 
156 – městská (obecní) policie 
(není ve všech městech a obcích) 
Jak by mělo vypadat ohlášení 
mimořádné události: 
- co se stalo (popis události, 

její charakter, počet 
postižených osob) 

- kde se událost stala (přesná 
identifikace místa při volání) 

- kdy se událost stala (jsi-li 
bezprostředním účastníkem, 
není nutné) 

- kdo podává zprávu a 
telefonní číslo, ze kterého 
voláš 

Nikdy nezavěšuj jako první, 
vyčkej na případné upřesňující 
dotazy operátora tísňové linky a 
vždy vyčkej na zpětné ověření, 
že se nejedná o „planý poplach“. 
CHOVÁNÍ PŘI VZNIKU 
MIMOŘÁDNÉ 
UDÁLOSTI 
 Jsi-li svědkem či účastníkem, 

potom ohlas každou 
mimořádnou událost, 

 mimořádnou událost oznam 
na jednu z linek tísňového 
volání, 

 jasně a stručně popiš 
vzniklou událost, 

 bez ohrožení vlastního života 
nebo úrazu prověř 
bezprostřední situaci, 

 poskytni první pomoc 
postiženým, případně je 
přesuň na bezpečné místo, 

 vhodné je zajistit další 
charakteristické detaily 
události, 

 můžeš-li, zajisti místo 
události proti jejímu šíření, 
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 je-li více svědků události, 
potom si rozdělte úlohy 
v péči o postižené, 
zabezpečení okolí a navigaci 
příjezdu záchranářů, 

 po příjezdu záchranářů jim 
upřesni situaci a informuj je o 
tom, co vše jsi provedl, 

 vyčkej k případnému podání 
svědectví k mimořádné 
události. 
Z materiálů Ministerstva vnitra České 
republiky a Hasičského záchranného 

sboru České republiky 
 

 
 
 
 
 

 

Akce ZOO města Brna 
Březen 2007:  
JOSEFSKÁ STEZKA – 
S JOSEFEM PO ZOO 
Přírodovědná stezka v areálu Zoo 
datum: 17. 3. 2007 
místo konání: areál Zoo 
kontakt: Bc. Jana Hadová, 546 
43 23 28, hadova@zoobrno.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Pohádkové krajinky ze 
sukulentních rostlin“,  

která se koná na tradičním místě  
v Brně, v Základní škole na 

Náměstí 28. října č. 22 (vedle 
výjezdu sanitek)  

( sanitky, to je pro Brňáky dobře 
známé místo).  

Otevřeno bude od 13. do 24. 
března 2007 denně od 10 do 18 

hodin. 
Srdečně zve  Jaroslav Honc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydává Městská část Brno – Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), Bc. Petr Cech, Ing. Jan Černohlávek, 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. Vychází 4x ročně. Příloha 12 x ročně. Číslo 2 vydáno dne 28.2.2007 v Brně. Sazba a tisk redakce. 
Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179 

DONA Centrum Brno  
 bezplatná a diskrétní  pomoc osobám ohroženým domácím násilím 
 
 
Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí, k němuž 
dochází mezi osobami blízkými. 
Objevuje se mezi lidmi všech úrovní i sociálního postavení, nezávisle na vzdělání a 
ekonomické situaci 
 
CO DONA poskytuje? 
 - Psychologické, sociální a právní poradenství 
 - Telefonickou  „nonstop“ krizovou pomoc 
 - Zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm 
 - Individuální a rodinnou terapii 
 
 
Kde DONU najdete? 
DONA centrum při SPONDEA,o.p.s., 
Sýpka 25, 613 00 BRNO 
Tramvajové spojení linkou č.3,5,9 a 11, 
            zastávka Jugoslávská 
 
KONTAKTY: 
tel. 739 078 078  NONSTOP 
e-mail: donacentrum@donacentrum.cz 
www.donacentrum.cz 
 


