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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 31.8.2005 proběhlo 85.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informace starosty o
pokraččování prací na
zpracování studie DPS.
b) tři varianty dopravního
značení na ulici Sousední
s tím, že v nejbližší době
bude svoláno veřejné
shromáždění občanů ul.
Sousední, z kterého vyplyne
definitivní řešení. ZMČ
doporučuje variantu č.2.
c) zprávu předsedy kulturní
komise, starosty atajemníka
o přípravě hodů.
d) obsah nové vyhlášky města
Brna “Energetická koncepce
města Brna”.
-zastupitelstvo schvaluje
a) umístění stavby manželů
Hochmuthových na
pozemcích p.č. 495/1 a
495/3 k.ú.Jehnice dle
předložené dokumentace dne
31.8.2005 a za dodržení
podmínek daných OÚPR
MMB.
b) obsah nové zřizovací listiny
ZŠ Blanenská č.j.
ZL/Je/2005.
-zastupitelstvo navrhuje, aby
název nové ulice na pozemcích
p.č.315/2 a 315/1 k.ú.Jehnice byl
“U Mostku”.
-zastupitelstvo obdrželo děkovný
dopis “Sdružení pěstounských
rodin” za finanční pomoc naší
MČ.
-zastupitelstvo projednalo úpravu
zeleně před školou s tím, že
celková úprava zeleně bude
provedena odbornou firmou
včetně zabránění růstu plevelů.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
21.9.2005 v18:30 hodin.

Ročník 3

Číslo 8

Běžné č. 16

Jmenování ředitele ZŠ
Blanenská 1
Dne 31.8.2005 byl do své
funkce oficiálně jmenovám
nový ředitel naší základní školy
pan Mgr. Petr Kotyza.

Gratulujeme
10. srpna oslavila své 85.
narozeniny paní Marie
Bartoschová.
26. srpna oslavila 75
narozeniny paní Oldřiška
Valášková.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme oběma
k životním jubileům a přejeme
hodně štěstí a zdraví do dalších
let.
Redakce

Akce ZOO Brno
ZDRAVÍME TĚ, ŠKOLO!
10. 9. 2005 13.00 - 16.00
hodin
Kulturní program na pódiu U
Velblouda.
13.00 hod. - Brněnské
písničkové tetiny Matylda a
Klotylda
14.00 hod. - vystoupí C & W
skupina Noví Kaskadéři
15.30 hod. - vystoupení Boba
Frídla Součástí programu
budou také křtiny mláděte
velblouda jménem Gája
(přibližně v 15.30 hod).
Kmotrem se stane Bob Frídl a
adoptivním rodičem zástupce
projektu SIGNAL DENTIBUS.
Po celý den bude v areálu zoo
probíhat soutěžní stezka o
zubech zvířat, která se
vyhodnotí na závěr programu.
Akce se zúčastní i SIGNAL
DENTIBUS.
Další informace najdete na
www.zoobrno.cz, odkaz Co se
děje v ZOO Brno.
Od září opět nabízíme výukové
programy v ZOO Brno.

Nabídka programů na
www.zoobrno.cz, odkaz
Výukové programy.
Ing Jiřina Kubínová

Výstavu: “Pohádkové
krajinky ze sukulentních
rostlin”
pořádá Základní škola na
Náměstí 28. října č. 22.
Výstava se koná v
Brně, v Základní škole na
Náměstí 28. října č. 22,
vedle výjezdu sanitek
(Tramvají neboli šalinkou č. 3,
5 a 11 dvě zastávky z České
směr Dětská nemocnice nebo
IBC.)
Otevřeno bude:
od 11. do 22. října 2005, denně
od 1000 do 1800.
Sukulenty
jsou
nenáročné a krásně bizardní
kytičky z pouští. Můžete-li,
vylepšete zprávičku o výstavě
fotkou,
máte-li
nějakou
z dřívějška. Velmi rád vám
nějakou novou pošlu, prosím
zavolejte.
Návštěvníci podzimní
výstavy se mohou těšit zejména
na
bohatě
kvetoucí
kosmatcovité
rostlinky,
zejména tzv. tygří tlamičky
(Faucaria),
živé
kamínky
(Lithops), pleiospilosy a další.
Nakvétat začínají též krasulky.
Na podzim kvetou také známé
smrdutky (Stapelia) svými
chlupatými květy o průměru až
25 cm. Smrdutky své nepěkné
jméno dostaly dle nevábné
“vůně” květů, kterou lákají
mouchy coby opylovače.
Nejvíce
však
sukulenty
lákají
svými
bizardními tvary a pestrým
vybarvením. Zvláště po létě
jsou
sukulenty
krásně

vybarveny. Vystaveno bude i
mnoho nových exponátů.
Výstava
bude
zahájena
neformální vernisáží 10. října
2005 v 1600.
SUKULENT Honc,
Mgr. Jaroslav Honc,
696 39 Lovčice 159,
tel/fax 518 634 045

Městská policie
informuje
Nová pravidla venčení
psů
Koncem července nabyla
účinnosti Obecně závazná
vyhláška o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných
prostranstvích, vydaná pod
číslem 14/2005. Byť se
povinnosti z ní vyplývající pro
osoby, které psy venčí, příliš
nemění, neuškodí malé
opakování. Už proto, že
přestupky, týkající se této
oblasti, jsou poměrně časté.
Jen během prvního pololetí
letošního roku zjistily hlídky
městské policie během kontrol,
zaměřených na povinnosti
vážící se k chovu psů na území
Brna, 3 833 přestupků.
Nejčastěji šlo o volný pohyb
psů mimo místa k tomu určená
či fakt, že pes není řádně
přihlášen.
Co by tedy měl každý, kdo se
psem vyrazí na procházku,
vědět? Osoba, která psa v Brně
doprovází na veřejném
prostranství, je povinna mít jej
na vodítku. Pokud pes není na
vodítku, musí mít náhubek. I v
takovém případě musí být pes
pod stálým dohledem
chovatele, který musí být
schopen psa ovládat i bez
vodítka. Volný pohyb psů totiž

vyhláška umožňuje jen v
místech, označených jako
výběh pro psy. Tato ustanovení
by měla omezit nárůst počtu
případů napadení jiného psa či
osob volně pobíhajícími psy. V
této souvislosti upozorňujeme,
že vždy nemusí jít o pokousání.
Postih za porušení vyhláškou
stanovených povinností
pochopitelně hrozí i v případě,
že například v parku volně
vypuštěný byť náhubkem
vybavený pes povalí dítě či
náhle vběhne do vozovky před
projíždějící automobil.
Přestupky, spáchané porušením
vyhlášky, může policista či
strážník řešit v blokovém řízení
uložením až tisícikorunové
pokuty. V případě, že
přestupek nebude projednán na
místě, může příslušný správní
orgán rozhodnout o uložení až
třicetitisícové sankce.
Beze změn zůstávají další
povinnosti, vážící se k venčení
psů, vyplývající z dalších
předpisů. Například povinnost
odstranit případné psem
způsobené znečištění veřejného
prostranství či omezení,
vyplývající z dalších předpisů,
zůstávají i nadále v platnosti.
Jde především o vyhlášku č.
8/1996, upravující rekreaci a
provoz v oblasti Brněnské
přehrady. Ta mimo jiné
stanoví, že na žádných
veřejnosti přístupných
plochách včetně lesů není
dovolen volný pohyb psů a
jiných domácích zvířat. Vodění
je povoleno pouze na vodítku a
s náhubkem. Osoba pečující o
zvíře je povinna neprodleně
odstranit znečištění způsobené
zvířetem. Jejich koupání v
nádrži je bez výjimky
zakázáno. Obdobná ustanovení
obsahuje i Návštěvní řád

městských parků, vydaný
formou obecně závazné
vyhlášky pod číslem 23/2003.
Vedle obecných ustanovení
zakazující například vstup se
psy na dětská hřiště a
pískoviště či zákaz volného
vypouštění psů (pokud součástí
parku není označený výběh) je
zde zakotven i zákaz vstupu se
psy do areálu Tyršových sadů.
Vzhledem k rozsahu omezení,
vážících se v podmínkách
města Brna k venčení a chovu
psů, doporučujeme všem
chovatelům, aby se ve vlastním
zájmu seznámili s výše
uvedenými normami. Jsou k
dispozici v informačním
středisku MMB na
Malinovského náměstí 3 či na
internetu
(http://www.brno.cz/toCP1250/
main/dokumenty/).
Mgr. Vít Cvrček
MP Brno

Bankovní půjčky
do 75 000 Kč.
Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce.
Bez poplatku!
Dagmar Zhánělová
Lidická 49, 602 Brno
tel.: 737 301 970
IČ: 704 609 73
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