
V odůvodnění rozsudku je na cca 
6 stranách rozebrána problema-
tika „krizového stavebního říze-
ní” a jednoznačný názor soudu,  
že MČ Brno-Jehnice a její staveb-
ní úřad jsou provázány osobou 
starosty, nejednalo se o „krizo-
vou stavbu” a jednání úřadu bylo  
v rozporu se zákonem.
» Další zajímavostí je, že pan K. – úředník, 
který žalovaný souhlas vydal, již není za-
městnancem stavebního úřadu Brno–Jeh-
nice. 
» V průběhu minulého roku ukončila svoji 
činnost pro stavební úřad nástupnice pana 
K., která byla zaměstnána tzv. „na dohodu”. 
Nabízí se tedy otázka, proč je pozice jediné-
ho úředníka stavebního úřadu naší MČ tak 
často „personálně obnovována” – přenese 
se přes zeď nebo půjde přes palubu?
» Jednou z posledních novinek o „opouště-
ní”  je, že i nová paní šéfredaktorka JL sama 
rozvázala s Jehnicemi pracovní dohodu...

Jaký bude další postup stavebního 
úřadu není v okamžiku uzávěrky 
tohoto vydání známo, ale budeme 
Vás průběžně informovat.

Víte, co vlastně na zamýšleném umístě-
ní hasičky místním vadí? Zjistili jsme, že 
toto:
1. Špatná průjezdnost ulice Lelekovická 
pro velká hasičská auta (2x retardér, průjezd 
úzkou ulicí se zaparkovanými auty – riziko 
nemožnosti příp. zásahu, obytná zóna).
2. Snížení stávající kvality bydlení – hluk, 
emise (již je omezeno stávajícím ekodvo-
rem). 
3. Výrazná úspora investičních výdajů i pro-
vozních nákladů v případě začlenění hasičky 
do společné stavby „společenského centra”.
4. Není zřejmé, komu má hasička sloužit? 
Hasičské jednotce nebo sboru dobrovolných 
hasičů, což je soukromý subjekt? Požární 
ochrana je v MČ Brno–Jehnice zajišťována 
HZS JMK Lidická s dojezdem do 15 min (za 
tuto dobu není možné zajistit akceschop-
nost místního požárního sboru). 
5. Likvidace zeleně. Občané nechtějí zasta-
vět jedny z posledních „zelených” pozemků. 

- tým JnP - 

Většina z  nás se shodne na tom,  
že nám v Jehnicích chybí místo, kam 
bychom si mohli zajít na dobré jídlo, 
pití, v  čistém prostředí si popovídat  
a užít si příjemné obsluhy. 

Šance na zlepšení se objevila v listopadu 
2020, kdy byla našim zastupitelům před-
ložena zajímavá a výhodnější nabídka 
na pronájem restaurace Obecní dům. Zá-
jemkyně s  několikaletou úspěšnou praxí 
v  oblasti pohostinství nabídla kvalitnější 
služby, jídlo, nápoje, profesionální přístup 
a příjemné prostředí. K tomu přidala ještě 
dvojnásobné nájemné než platí současný 
nájemce. To už by za vypsání výběrového 
řízení přece stálo. 

Co vy na to, chcete změnu? 
A jak to dopadlo? Pan starosta se všemož-
nými výmluvami snažil nabídku znevěro-
hodnit a situaci mu pomohl „zachránit“ 
pan Rinchenbach (1. místostarosta), kte-
rý na zasedání zastupitelstva navrhnul 
usnesení, že do skončení veškerých pro-
ticovidových opatření se žádné výběrové 
řízení vypisovat nebude. Zde bych si do-
volil podotknout, že podle zákona o obcích 
musí být majetek obce využíván účelně 
a hospodárně a obec je povinna pečovat  
o zachování a rozvoj svého majetku. Jestli-
že se objeví nájemce, který nabídne lepší 
služby za výhodnějších podmínek, je tedy 
povinností našich volených zástupců se 
touto nabídkou zabývat. Proticovidová 
opatření s tím nemají žádnou souvislost. 

V polovině března 2022 všechna  
proticovidová opatření  
v gastronomii skončila! 
Chtělo by se říct: hurá, tak se výběrového 
řízení a lepší hospody v Jehnicích konečně 
dočkáme. 
Bohužel ani odhlasované usnesení na-
šeho zastupitelstva není realizováno. Do 
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje jsme se 
nedozvěděli žádné informace ohledně 
případného výběrové řízení. A zájemkyně 
o pronájem? Ta se jakékoli odpovědi na 
zdvořilou nabídku do dneška nedočkala.
Mrzí mě, že většina našich zastupitelů na-
šim potřebám nehodlá naslouchat (netýká 
se to jen  hospody) a dokonce ani neplní, 
co slíbí. Naše městská část přichází až po-
dezřele nízkým nájmem o nemalé finanční 
prostředky do svého rozpočtu, které pak 
chybí jinde. A my občané stále nemáme 
tolik potřebné a chtěné místo na kvalitní 
občerstvení, důstojné prostředí a příjemné 
posezení. Takže se příště asi sejdeme zase 
na Mokré Hoře nebo Ořešíně...
Mohu Vám slíbit, že se touto záležitostí 
budeme s  ostatními členy našich spolků 
nadále zabývat. Na vašich přáních a potře-
bách nám záleží. Věřím, že se nám podaří 
tuto situaci změnit a brzy se v  Jehnicích 
lepší hospody přeci jen dočkáme.

- Ing. Robert Charvát - 

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte

Dočkáme se konečně lepší hospody?

?




