
A co tohle právně-správní  
cvičení naši městskou část 
zatím stálo? 

1. Z rozsudku vyplývá povinnost MČ zapla-
tit náklady právního zastoupení žalobkyně  
ve výši 23 000 Kč. 
2. Dále se nechala MČ zastupovat advo-
kátkou, jejíž odměna nám není přesně zná-
ma, nicméně odhadujeme, že tyto náklady  
nebudou nižší než 10 hodin á 1 500 Kč/h., 
tedy odhadem dalších 15 000 Kč.

Když nebudeme počítat režijní náklady  
a práci zúčastněných úředníků, vznikla naší 
MČ zbytečná škoda ve výši necelých 40 000 
Kč. Na otázku, kdo tuto škodu obci zaplatí 
zatím neumíme odpovědět. Vypadá to však, 
že zastupitelé, ať už vědomě nebo mimo-
děk, budou mít snahu neoprávněně začle-
nit tyto nadbytečně vynaložené prostředky  
do standardního čerpání rozpočtu aktuálního  
či předchozích roků. 
V době vydání tohoto čísla Zpravodaje není 
zatím k dispozici zápis z květnového jednání 
zastupitelstva. A tak si ti, kteří mají ve 3 ho-
diny odpoledne volno a mohli si dovolit se 
posledního jednání zastupitelstva zúčastnit, 
mohou jen zavzpomínat, co k tématu opěrné 
zdi říkal pan starosta a jeho místostarostové. 

...A jak to bylo s dodatečným 
souhlasem se stavbou opěrné 
zdi? 

Podle zápisu z jednání 244. zastupitelstva 
ze dne 26.  2. 2020 hlasoval proti pouze  
1 zastupitel – Kamil Krinčev. Budou se tedy 
ostatní přítomní zastupitelé podílet na 
náhradě škody způsobené městské části 
společně? Nebo nechají vše na starostovi  
či místostarostech? 

Necháme se překvapit, možná se 
ke vzniklé škodě vůbec nikdo ne-
bude hlásit a celá záležitost bude 
„zametena pod koberec”. 

Celou kauzu pečlivě sledujeme a o dalším 
vývoji Vás budeme opět informovat.

- Ing. Pavel Svirák, Ph. D.  - 

Co se děje okolo nás...

Jak jsme vás v dubnovém čísle informovali, konstatoval soud závažné porušení zákona a zrušil rozhodnutí stavebního úřadu  
MČ Brno-Jehnice ohledně opěrné zdi. Úřad využil možnost podat proti rozsudku opravný prostředek – kasační stížnost k nejvyš-
šímu správnímu soudu. Tato stížnost standardně nemá odkladný účinek, tzn. původní rozhodnutí stavebního úřadu je zrušeno. 
v rámci kasační stížnosti požádal stavební úřad o přiznání odkladného účinku, tzn. stavební úřad požadoval, aby jeho žalované 
rozhodnutí bylo ponecháno v platnosti, a to až do vyřízení stížnosti. podle květnového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
tento odkladný účinek nebyl přiznán, tedy původní rozhodnutí soudu je pravomocně zrušeno. 

Opěrná zeď - pokračování, aneb „co bude dál”?

V minulém čísle Zpravodaje jsem Vám slíbil, že se 
záležitostí ohledně naší neutěšené hospody budeme 
nadále zabývat. A také to tak je...

Na květnovém zasedání zastupitelstva nám starosta oznámil,  
že současný nájemce dostal k 31. 5. 2022 výpověď a bude vypsáno 
výběrové řízení na nového nájemce. 
Podrobnosti výběrového řízení budou předmětem příštího zasedání 
zastupitelstva, které je plánováno na červen. 

Jsme rádi, že naši zastupitelé konečně dostáli svému dřívějšímu 
usnesení. Že konečně vyslyšeli přání občanů Jehnic na lepší místo,  
kde bychom si mohli zajít na dobré jídlo a pití, užít si vstřícné  
obsluhy a čistého prostředí a mít u nás další místo, kde se můžeme 
potkávat. 
díky výpovědní lhůtě, která byla našimi zastupiteli sjednána 
se současným nájemcem na 6 měsíců, začne naše hospoda  
s novým nájemcem fungovat nejdříve od 1. 12. 2022. 

S tím bohužel nic neuděláme. Věřím jen, že výběrové řízení, které 
zahájí ještě současné zastupitelstvo, bude vedené korektně a trans-
parentně. Důležité je, že lepší hospody se přeci jen dočkáme. 
Těším se, až se v ní společně potkáme. 

- Ing. Robert Charvát - 

úspěšná snaha o lepší hospodu 

?




