
Zaujalo nás setkání starostů o jednotlivých 
MČ, kteří ve středu 15. 6. uspořádali veřej-
nou diskusi s občany o ÚP. Protože i nás tato 
problematika zajímá, na toto setkání jsme 
se vypravili. V příjemné atmosféře s námi 
diskutovali starostové pan Břetislav Štefan 
z Líšně, paní Karin Karasová z Králova Pole, 
Jan Levíček z Ořešína, Lukáš Fica z Chrlic, 
Lucie Pokorná ze Žabovřesk, Aleš Mrázek  
z Židenic, Miroslav Sojka z Bosonoh a Lenka 
Ištvánová z Kníniček. Starostu Jehnic jsme 
vyhlíželi marně. Nejaktivnější byl starosta  
Ořešína a myslím, že jeho názory jsou  
opravdu zajímavé a dotýkají se i Jehnic. 
Tak snad se do těchto disku-
zí zapojí náš příští starosta 
Jehnic. 
Zvláštní je, že tito starostové z okolních MČ 
se bouří a nový územní plán nepodporují. 
Tento ÚP v jejich očích řeší jen výstavbu a ni-
koliv s ní související dopravní zátěž. Staros-
tové Ořešína, Mokré hory, Řečkovic a dalších 

MČ se snaží ochránit domovy svých občanů  
před agresivitou developerů. Diskutují  
s občany a snaží se chránit jejich zájmy.
Propagátoři nového ÚP si pochvalují, že ko-
nečně přibudou plochy, kde se bude moci 
stavět, a vzniknou tak žádané byty, jichž má 
Brno nedostatek. To na první pohled vypadá 
pěkně, ale pod povrchem bublá problém, 
který obyvatelům, zejména okrajových částí 
Brna přidělává vrásky. Největším problémem 
bude hlavně extrémní dopravní zatížení.
Starosta Ořešína tvrdí, že v územním plánu 
je spousta nesmyslů. Umožňuje přestavět 
každý rodinný dům na bytový a zastavět 
bude možné každou zahradu. Na to nejsou 
dimenzované silnice ani parkování. Všem to 
zničí kvalitu prostředí a pohodu bydlení.
Jediná přístupová cesta do Jehnic vede pod 
viaduktem v Mokré Hoře, na nějž je navíc 
navázána průmyslová zóna. V ní vzniknou 
až dvanáctipodlažní budovy, což způsobí  
dopravní kolaps.

Na rozdíl od vedení jehnické radnice se 
za naše občany postavil jen spolek Klidné  
Jehnice vedený opozičním zastupitelem 
Kamilem Krinčevem, který poukazuje  
na konkrétní změny a jejich dopady  
na občany. 
Věříme, že se novému zastupitelstvu  
v dalších letech podaří trpělivým jednáním 
s developery začlenit do plánované výstavby  
v Jehnicích i prvky občanské vybavenosti,  
jako jsou dětská hřiště, služby a třeba  
i parkovací místa pro veřejnost. Věříme, že 
rozumnému jednání se nebude bránit 
ani současný majitel 
pozemků a nakonec 
vše povede 
ke spokojenosti 
všech občanů.
- JnP - 

Návrh územního plánu bude schvalován na ZMB už 21.6. 2022, ale v Jehnicích je klid. Náš pan starosta  
nedal k územnímu plánu ani jednu připomínku a všechny námitky občanů ignoruje. Vypadá to, že neza-
stupuje místní občany, ale spíš podporuje záměry pana místostarosty, který potřebuje prodat své pozemky  
developerům pro masívní výstavbu. Bavíme se o prodeji v řádech stovek miliónů soukromou osobou, která  
je v tomto případě evidentně ve střetu zájmů. Naši zastupitelé jsou ale klidní, jako by se jich to netýkalo. 

Co se o Jehnicích nikde nedozvíte

ÚZeMNí PLáN - fINáLe

Na cestě mezi Jehnicemi a Ořešínem vyrostla  
stromová kaple. Byla osázená duby, které 
usychají a všude kolem roste řepka a vysoký 
plevel. 
Nevzniklo zde ani místo pro roz-
jímání, ani pro odpočinek, natož 
pak místo pro ztišení a zamyšlení 
se, jak nám sliboval projekt.

A my, občané, se na tomto místě můžeme 
jen zamyslet a hledat odpověď na otázky:
1. Proč se realizoval tento nápad? Bylo to 
jen proto, aby tu nemohlo být dětské hřiště  
a místo se něčím zapláclo? 
2. Když se již tedy projekt radnice zrealizo-
val, proč nechala radnice tuto kapli žít jen 
svým vlastním životem?

3. Proč radnice nic nedělá s úpravami, dopl-
něním mobiliáře a ani neplánuje aktivity do 
kaple vhodné? 
4. Proč je radnice hluchá k opakovaným 
prosbám, urgencím a naléhání nás občanů, 
aby se tento projekt dokončil?

Vypadá to, že je na nás, jak budeme toto  
zatím radnicí zapomenuté a zanedbané místo  
vnímat a jaké pocity si odsud odneseme. 
Rozhodně se ale nehodláme smířit se zaple-
velenou kaplí v sousedství hřbitova.

Máte nějaký nápad, jak bychom 
mohli stromovou kapli vzkřísit  
a probudit k aktivnímu životu? 

Podělíte se s námi o něj? 

Stromovou kapli si bere příroda zpět... 




