
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 25.4.2012 proběhlo 153. 
zasedání zastupitelstva 
 
-na podkladě připomínek občanů 
bude zrealizována oprava fasády a 
nátěru fasády na budově Obecního 
domu a provede se oprava a nátěr 
oken. 
 
-projednání rozpočtu oslav 720- 
letého výročí Jehnic bude 
předmětem jednání kulturní 
komise v 18. týdnu po upřesnění 
položek a nákladů firmou 
SNIP/CO a za účasti předsedů 
organizací, kterým městská část 
poskytuje finanční podporu a dále 
za účasti ředitele Základní školy. 
Definitivní schválení položek a 
finančních potřeb bude předmětem 
jednání na příštím zasedání 
zastupitelstva. 
 
-zastupitelstvo bere na vědomí 
a)informaci starosty o výstavbě a 
realizaci lesní školky v prostoru 
nad ulicí Plástky na pozemku 
p.č.1020 k.ú.Jehnice firmou „Lesní 
školka s.r.o“ a s tím i dodržení 
všech ustanovení Stavebního 
zákona a platného Územního 
plánu města Brna pro danou 
lokalitu. 
b)informaci o odchodu tajemníka 
úřadu k 31.5.2012 do starobního 
důchodu. V souvislosti s tímto 
probíhá výběrové řízení na výběr 
nového pracovníka na funkci 
tajemníka ÚMČ. 
c)zprávu auditora, předloženou na 
tomto zasedání, o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 
2011 a ověření účetní uzávěrky 
k 31.12.2011 s následujícím 
výsledkem: Podle názoru auditora 
podává účetní uzávěrka věrný a 
poctivý obraz aktiv a pasiv 
Městské části města Brna, Brno-
Jehnice k 31.12.2011 a nákladů a 
výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za 
rok končící 31.12.2011 v souladu 
s českými účetními předpisy. 

d)nabídku firmy IDOS na tvorbu, 
udržování a aktualizaci webových 
stránek MČ Brno-Jehnice s tím, že 
definitivní stanovisko bude 
předmětem jednání na příštím 
zasedání zastupitelstva. 
 
-zastupitelstvo neschvaluje 
Návrh smlouvy na upravení 
podmínek nájmu od 1.7.2012 mezi 
MČ Brno-Jehnice a firmou 
Telefonica O2 za nájem umístění 
anténních stožárů a místnosti ve 
střešní zástavbě objektu Základní 
školy Blanenská 1. Dle stávající 
smlouvy končí nájem 31.10.2013. 
Před ukončením doby nájmu 
požaduje zastupitelstvo MČ Brno-
Jehnice předložení nového návrhu 
smlouvy s uvedením nového 
nájemného a doby nájmu. 
 
-zastupitelstvo souhlasí s obsahem 
textu smlouvy o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene mezi 
MČ Brno-Jehnice a firmou 
Telefonica Czech Republik 
z důvodu překládky 
komunikačního zařízení 
v souvislosti s výstavbou schodiště 
při ulici Plástky na pozemku p.č. 
501 k.ú.Jehnice. 
Další zasedání se konalo 23.5.2012 
v 18.30 hodin na ÚMČ. 
 

Gratulujeme 
V dubnu oslavili své narozeniny pan 
František Kučera. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životním jubileu a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 

 
"Také si doma ucpáváte 
kanalizaci"  
V poslední době si někteří naši 
občané zvykli vylévat zbytky 
stavebních lepidel, barev a 
zbytky po výplachu míchačky do 
uličních dešťových vpustí. Jsou 
si všichni dobře vědomi toho, že 
zbytky písku, cementu a lepidel 
naplavených do dešťových vpustí 
a kanalizací tuto doslova 
zabetonují? 
Někteří se také vymlouvají na to, 
že tak činí řemeslníci, kteří u nich 

provádějí stavební práce a 
majitelé nemovitostí za nic 
nemohou. Samozřejmě za 
likvidaci těchto odpadů odpovídá 
majitel nemovitosti! Způsob 
likvidace těchto odpadů určuje 
zákon o odpadech a v MČ Brno-
Jehnice je určen k likvidaci těchto 
odpadů sběrný dvůr na ulici 
Plástky, který tyto odpady přebírá 
a likviduje. 

Tajemník ÚMČ 
 

Výměna řidičských průkazů 
Počátkem roku byl odborem 
dopravně správních činností 
MMB zaslán ke zveřejnění leták 
s výzvou k výměně řidičských 
průkazů. Tento leták jsme otiskli 
v Jehnických listech, byl také 
vyvěšen ve skříňce ÚMČ. 
S účinností od 1.6.2012 dochází 
ke změně lhůty pro povinnou 
výměnu řidičských průkazů 
zákonem č. 119/2012 Sb., 
kterým byl novelizován zákon č. 
361/2000 Sb., o silničním 
provozu, ve znění pozdějších 
předpisů s tím, že držitelé 
řidičských průkazů vydaných 
od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou 
povinni je vyměnit do konce 
roku 2013. 
Tímto považujte dříve 
zveřejněný termín k výměně 
řidičských průkazů do konce 
roku 2012 za bezpředmětný. 

Oddělení agend řidičů 
Magistrát města Brna 

 

Rozšíření úředních hodin 
pro příjem žádostí o 
vydání cestovního 
dokladu 
S ohledem na nárůst žadatelů o 
vydání cestovního dokladu 
rozšiřuje Odbor správních 
činností úřední hodiny pro 
příjem žádostí o vydání 
cestovního dokladu, a to s 
účinností od 14. 5. 2012 až do 
odvolání:  
Pondělí 8:00 - 17:00 

Úterý 8:00 - 13:00 

Středa 8:00 - 17:00 
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Čtvrtek  8:00 - 13:00 

Pátek 8:00 - 13:00 

Kam se mohou občané obrátit? 
Magistrát města Brna, Odbor 
správních činností, Husova 3. 
Upozorňujeme, že rozšíření 
úředních hodin se týká pouze 
příjmu žádostí o vydání 
cestovního dokladu (budova 
Husova 3). Ostatní požadavky 
mohou občané vyřídit ve 
standardních úředních 
hodinách Odboru správních 
činností, tj:  
Pondělí 8:00 - 17:00 

Úterý 8:00 - 12:00 

Středa 8:00 - 17:00 

Čtvrtek  8:00 - 12:00 

Pátek 8:00 - 12:00 

 

CYKLOHLÍDKY 
MP BRNO VYRAZILY 
DO TERÉNU 

Počínaje 1. květnem 
vyrazily znovu do terénu 
cyklohlídky M ěstské policie 
Brno. S nastupujícím letním 
obdobím nasazuje MP 
strážníky na jízdních kolech do 
služby každoročně.  

Výhodou dvou desítek 
cyklohlídek je fakt, že strážníci 
mohou operativněji vykonávat 
hlídkovou činnost na rozlehlých 
prostranstvích městské 

aglomerace, a to především tam, 
kde je mezi lokalitami výhodné 
používat zrychlený přesun a není 
možné ho provádět 
motorizovanými prostředky. 
Cyklohlídky budou dohlížet na 
dodržování veřejného pořádku a 
monitorovat městský mobiliář 
v brněnských parcích či v 
přírodních lokalitách 
využívaných k rekreaci a 
odpočinku. Jelikož se využívání 
cyklohlídek v minulých letech 
brněnské MP osvědčilo, došlo k 
rozšíření počtu lokalit, kam 
strážníci na jízdních kolech 
vyrážejí.  

Zářivě žluté trikoty 
cyklohlídek s označením 
Městská policie budou moci 

občané v letních měsících 
potkávat a obracet se na ně s 
konkrétními podněty zejména v 
okolí Brněnské přehrady, v 
Mariánském údolí v Líšni, ale 
také ve vinohradských Akátkách. 
Cyklohlídky se budou mj. 
zaměřovat také na dodržování 
pravidel silničního provozu na 
cyklostezkách. 

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno 
 

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, 
aj. Tel: 606 469 316, 547 225 340 
www.maliribrno-horak.cz ,Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč ! 
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