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Odtržení MČ Brno-Kníničky
od města Brna?
V poslední době se na mě obrací spousta občanů, kteří jsou znepokojeni myšlenkou, že se MČ Brno-Kníničky odpojí od města Brna.
Tuto fámu navíc rozšiřuje několik občanů, kteří tím tak vyvolávají
zbytečnou paniku mezi lidmi. Předpokládám, že tato kauza vznikla
díky článku v brněnském regionálním deníku, který se věnuje možnosti osamostatnění MČ Brno-Bystrc od města Brna.
Pokud by se MČ Brno-Bystrc osamostatnila, tedy stala se samostatnou
obcí, ztratila by naše městská část kontakt s katastrálním územím
města Brna a nemohla by nadále být jeho součástí. MČ Brno-Kníničky
by tím automaticky zanikla. V takovém případě by pak Kníničky musely zvážit, zda se spojí s MČ Bystrcí v jednu obec, či zda se stanou samostatnou obcí. Novináři jsem byl osloven proto, abych se vyjádřil
k separačním tendencím MČ Brno-Bystrc v tom smyslu, zda by Kníničky po odtržení Bystrce zůstaly samostatné, nezávislé na Bystrci.
Obyvatelé Bystrce a jejich představitelé hrozili odtržením od města Brna především proto, že nemohou ovlivnit změny na jejich území. Při pořizování aktualizace územního plánu města Brna (zejména
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v lokalitě Brněnské přehrady) totiž nebyly zohledněny připomínky
městské části Brno-Bystrc. Stejně tak je tomu při prodeji (směně)
městských pozemků, kde městská část nedisponuje právem veta
a může jen přihlížet tomu, jak město Brno nakládá s jeho územím.
Se stejným problémem se potýkáme i my v Kníničkách.
Navíc byla koncem minulého roku schválena zastupitelstvem města Brna změna Statutu města Brna, která odepřela starostům městských částí Brno-Bystrc a Brno-Kníničky postavení zástupců účastníků v těch územních řízeních, kde se umísťují stavby na Brněnské
přehradě. Nově bude město Brno při umísťování nových staveb
v lokalitě Brněnské přehrady zastupovat pan primátor Onderka,
který bude sám hájit zájmy tohoto území. Ke dnešnímu dni to však
neučinil v žádném řízení.
Městská část, resp. starosta městské části, bude v územním řízení hrát
roli pasivního pozorovatele, jehož námitky nemusí být v řízení vůbec
uplatněny, jako je tomu v případě pořizování územních studií, kde se
Kníničky marně snaží zabránit budoucímu masivnímu zastavění
Brněnské přehrady. Městská část tak ztrácí poslední možnost spraovat
své území a kompetentně se vyjadřovat k jeho změnám.
V současné době dobíhá proces schvalování „Aktualizace Územního
plánu“, která přes náš nesouhlas zlegalizuje většinu černých staveb
na Brněnské přehradě a umožní v některých lokalitách masovou výstavbu rekreačních objektů určených pro trvalé bydlení se 4 podlažími až o velikosti 150m2 zastavěné plochy.
Všechny tyto kroky pochopitelně vedou k tomu, že se veřejně začíná přemýšlet o osamostatnění od města Brna, které by nám znovu umožnilo rozhodovat o území, ve kterém žijeme. Namísto toho,
aby náš názor byl brán jen na vědomí.
Tímto bych chtěl všechny občany ujistit, že se prozatím žádné odtržení Kníniček od Brna nekoná a ani není na nejbližším programu jednání. Pokud je mi známo, MČ Brno-Bystrc zůstává součástí města
Brna. MČ Brno-Kníničky se tak může osamostatnit pouze v případě,
že o tom rozhodnou občané Kníniček formou místního referenda.
Martin Žák, starosta

Úřad městské části Brno-Kníničky si Vás dovoluje pozvat na
3. SOUSEDSKÝ PETANQUE, který proběhne 17. 5. na hřišti Dolní louky
Registrace přihlášených 13.00–13.30 hod. Začátek hry v 13.30 hod. Další informace Vám v případě zájmu podá Václav Hrnčíř, tel. 603 412 964 popřípadě Lenka Ištvanová, tel. 724 363 252. Popřípadě i na mailové adrese mistostarosta@brno-kninicky.cz nebo istvanova@brno-kninicky.cz
Propozice
Soutěž bude probíhat ve dvoučlenných družstvech.
Vlastní organizace soutěže bude upřesněna na místě s ohledem na počet zúčastněných dvojic.
Přesná pravidla hry bude možné si přečíst u organizačního štábu na místě samém.
Přijít může každý kdo zvládne dohodit sportovní nářadí (1 ocelová koule) do vzdálenosti nejméně 5 m.
Hra petanque je určena pro nejširší věkové kategorie.
Pořadatel si vyhrazuje právo na odložení turnaje v případě krajně nepříznivých povětrnostních podmínek.
Těšíme se na vaši účast a hezké sportovní boje.
Tradiční občerstvení bude zajištěno!
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Informace pro občany
České republiky o podmínkách
hlasování ve volbách
do Evropského parlamentu
na území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
• Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat ? (§ 3 zákona)
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
• Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat
ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky ? (§ 5, § 28 a § 36 zákona)
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
– nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
– nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
– je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat,
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.
• Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky (§ 27 a 28 zákona)
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis státního občana České republiky, který má právo
volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad
městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno,
úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“)
pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (13. dubna 2014) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České republiky, který má právo volit ve volbách do
Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý
pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby doEvropského parlamentu.
Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu
voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo později (po 13. dubnu 2014) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám
obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb domáhat podle zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.
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Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (3. května 2014) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo
v obdobném ústavu a zařízení, nebo
b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu
trestu odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis
by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny
voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné
změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již
nelze provádět.
• Jak postupovat, když se volič přestěhuje? (§ 28 zákona)
1) Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České
republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí na obecním úřadě v místě
původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení.
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového
bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové
volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde
zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku
(zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením
o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem
s aktuálními údaji).
2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí,
kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu
o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014
nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti
v místě trvalého pobytu.
• Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky hlasovat ? (§ 36 zákona)
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků,
hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději
15 dnů přede dnem voleb (do 8. května 2014) způsobem v místě
obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních
okrsků a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České
republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.
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• Jak si může volič opatřit voličský průkaz ? (§ 30 zákona)
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro
který je tento seznam veden.
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve
ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
• Co učiní volič po příchodu do volební místnosti ? (§ 36 zákona)
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.
Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Kdo je povinen platit
za svoz komunálního odpadu?
V roce 2014 činí poplatková povinnost za svoz odpadu na poplatníka 670 Kč. Číslo účtu je stejné jako v uplynulých letech – 156304/5400,
stejně jako způsoby úhrady a použití variabilního symbolu (rodné
číslo poplatníka) ke správnému přiřazení platby. Pro úhradu místního poplatku v hotovosti jsou celoročně k dispozici pokladny na
Šumavské 33. Dále je možné k úhradě využít poštovní poukázky
s předtištěným číslem účtu, které jsou k dispozici na všech kontaktních místech magistrátu, na úřadech městských častí a na pracovišti správce poplatku. Nejpohodlnější je ovšem bezhotovostní
převod z účtu na účet. Platit lze za více osob najednou (jeden člověk tak může zaplatit např. za celou rodinu), v tom případě je třeba
vyplnit formulář oznámení společného zástupce a nahlásit jména,
data narození a adresu těchto poplatníků. Správcem poplatku je
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy
poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro,
budova A. Další informace najdete na www.brno.cz/odpady, dotazy
je možné zasílat e-mailem na adresu odpady@brno.cz.  
Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A
pondělí – od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin
úterý – od 8 do 12 a od 13 do 14.30 hodin
středa – od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin
čtvrtek – od 8 do 12 a od 13 do 14 hodin
patek – od 8 do 12 hodin

• Jak volič hlasuje ? (§ 37 zákona)
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím
lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku
nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a úřední obálku
s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
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SBĚROVÝ DEN
V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2014
V 1. pololetí se bude sběrový den konat:
v sobotu 14. června 2014 od 8.00 do 12.00 hod.
S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb.,
o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné
znovu upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno-Kníničky jsou
určeny pouze pro sběr objemného odpadu katalog číslo 20 03 07
(např. objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí, zelenina,
objemově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně
o délce 50cm), a to výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících! Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů (řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných
odpadů či úklid odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner
bude určen pro železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.:
elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC, lednice, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné
žárovky, stavební odpady (např. stavební suť, sádrokarton, dveře,
okna, izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení, IPA atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy,
tiskařské barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.),
pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi
naleznete na http://www.sako.cz/sso/seznam/
Martin Žák, starosta

Zoo Brno pořádá akce
pro veřejnost

Blokového čištění
v Brně-Kníničkách
v roce 2014
Blokové čištění místních komunikací,
chodníků a komunikací Zákos:
1. kolo 19. a 26. června 2014
2. kolo 14. a 21. října 2014
Čištění komunikací vnější Zákos:
2. července 2014
Oznámení blokového čištění
Provádění blokového čištění se oznamuje umístěním přenosných
dopravních značek na komunikacích a jejich součástech, sedm dnů
před tímto čištěním.
Povinnosti k zabezpečení blokového čištění
Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství
zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do
8. hodiny ranní z označených komunikací a jejích součástí.
Sankce
Občanům, kteří neodstraní svá vozidla ve stanovených termínech,
lze uložit sankci podle § 19 odst.5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích a případně podle ustanovení § 19 odst. 6 zákona
č. 13/1997 Sb. – silniční vozidlo, které brání provedení blokového
čištění odstranit na náklady jeho provozovatele.
Martin Žák, starosta

Poděkování občanům
Tímto bych chtěl poděkovat občanům, kteří pomohli při pátrání po
herním prvku bagru, který byl odcizen z hřiště Dolní Louky v průběhu
ledna tohoto roku. Díky všímavosti občanů byl herní prvek nalezen
na zahradě u panelové cesty a posléze vrácen MČ. Nyní se herní prvek opravuje a v nejbližší době bude osazen zpět na své místo.
Ještě jednou děkuji všem, kteří mají zásluhu na nalezení bagru z dětského hřiště nalezení.
Martin Žák, starosta

Noc snů – 6. červen 2014, 18.00–21.00 hodin
Tradiční večer splněných přání pro chronicky nemocné a handicapované děti.
Den otců – 15. červen 2014, 9.00–18.00 hodin
Zábavný program pro tatínky a jejich děti.
OTEVÍRACÍ DOBA ZOO
Otevírací doba Zoo Brno v měsíci červnu: denně od 9.00–18.00 hod.
Pokladny se uzavírají v 17.00 hod.
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
tel.: 546 432 311, fax: 546 210 000
e-mail: zoo@zoobrno.cz, www.zoobrno.cz
GPS: 49° 13´ 48´´ N; 16° 31´ 59´´ E
Ing. Tomáš Dvořák
marketingový specialista
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky
Zpravodaj městské
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Zpráva o vývoji kriminality
v MČ Brno-Kníničky a činnosti
OOP Brno-Bystrc
Kriminalita v MČ Brno-Kníničky – porovnání roků 2012 a 2013
evidováno trestných činů
evidováno přestupků (bez blokových pokut)

2012
27
28

2013
38
36

V rámci celého obvodního oddělení bylo v roce 2013 evidováno
831 trestných činů, z nichž bylo 333 objasněno, což činí 40,07 %.
V celém Brně bylo evidováno 15.549 trestných činů, z nichž bylo
5.042 objasněno, což je 32,43 %.
Vybraná trestná činnost – porovnání roků 2012 a 2013
vražda
loupež
vydírání
výtržnictví
ublížení na zdraví
znásilnění
sebevražda
vloupání do vozidla + krádež věcí z vozidla
vloupání do domu
vloupání do chaty
krádež vozidla
sprejerství

2012
0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0
1

2013
0
0
0
0
0
0
0
3
4
7
0
0

Z přestupků bych uvedl např. čtyři zadržené řidiče pod vlivem alkoholu, 3 případy fyzického napadení, 4x porušení občanského soužití a poškozování obecního i soukromého majetku.
Doprava:
V roce 2013 jsme měřili rychlost a to na ul. Ondrova, kdy bylo zjištěno 19x překročení rychlosti. Byť se počet měření může zdát malý,
tak rychlost v rámci celého obvodního oddělení měříme především
tam, kde dochází k dopravním nehodám se smrtelnými následky.
Ve všech městských částech patřících pod naše obvodní oddělení,
kromě Bystrce, je počet měření téměř stejný.
V posledních třech letech jsme se ve zvýšené míře zaměřili na kontrolu řidičů ovlivněných omamnými a psychotropními látkami (OPL)
a alkoholem – viz následující tabulka. K nárůstu zjištěných řidičů jedoucích po požití OPL došlo především z toho důvodu, že základní
útvary začaly být v roce 2011 vybavovány technickými prostředky
pro detekci těchto látek.
v rámci OOP Brno-Bystrc
řidiči jedoucí po požití OPL
řidiči jedoucí po požití alkoholu

2011
17
56

2012
66
104

2013
99
57

v rámci celého městského ředitelství *1
řidiči jedoucí po požití OPL
řidiči jedoucí po požití alkoholu

2011
84
886

2012
287
1045

2013
385
958

*1

osm obvodních oddělení, dopravní inspektorát, oddělení hlídkové služby
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Policisté našeho obvodního oddělení zadrželi za první dva měsíce
roku 2014 tři řidiče jedoucí pod vlivem alkoholu a 20 řidičů jedoucích
po požití OPL. Nutno však podotknout, že OOP Brno-Bystrc je
nejmenším oddělením v rámci městského ředitelství. V porovnání
s ostatními obvodními odděleními máme poloviční počet policistů.
V poslední době zaznamenáváme i zvýšený počet podvodných jednání při nákupech na internetových portálech. Asi není větší adrenalin jak vybrané zboží zaplatit převodem na účet a pak čekat a čekat a …
Pro zvýšení bezpečnosti mohu doporučit jen to, co se neustále opakuje v médiích – nepouštět nikoho cizího do bytu, pokud si neověříme, že se skutečně jedná o pracovníka např. plynárny, nikomu cizímu nepůjčovat peníze, byť by byl jeho záměr sebešlechetnější
nebo se držet hesla, že auto není trezor.
npor. Stanislav Bařina v.r., vedoucí oddělení
Náměstí 28. dubna č. 9, Brno
tel.: 974 621 111 (spojovatelka), 974 628 802 (stálá služba)
bmbystrc@mvcr.cz
www.policie.cz

Preventisté zajistí bezpečnost
a pořádek ve veřejné dopravě
Jízda v tramvaji s hlučným opilcem není pro slušnou a platící většinu cestujících příjemným zážitkem. Takovým situacím by měl zabránit nový pilotní projekt Dopravního podniku města Brna, při
kterém nasadí do provozu takzvané preventisty.
„Tento krok je součástí většího projektu, kterým chceme zvýšit prestiž a atraktivnost městské hromadné dopravy. Slibujeme si od něho,
že zajistí větší bezpečnost ve vozidlech a v neposlední řadě chceme také získat nové zákazníky,“ uvedl generální ředitel DPMB
Miloš Havránek.
Pilotním projektem je právě nasazení preventistů, jejichž úkolem
bude zamezovat přístupu do vozidel osobám bez platného jízdního
dokladu a osobám, které mohou ostatní cestující obtěžovat.
„Preventisty jsme vyčlenili z řad svých stávajících zaměstnanců
a budou mít v podstatě stejné pravomoci jako revizoři. Tito pracovníci budou nasazováni na určených linkách mezi určenými zastávkami v určených časech tak, aby v ideálním případě byli ve všech
vozidlech u všech dveří, a budou kontrolovat cestující při vstupu
do vozidla,“ vysvětlil vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.
Do vozidla nebude vpuštěna osoba, která nemá jízdní doklad.
Pokud bude mít osoba jízdenku k označení, bude její označení samozřejmě umožněno. Do vozidla pracovníci nevpustí osoby znečištěné, podnapilé, osoby, které konzumují nebalené potraviny
a nápoje a další osoby, které porušují přepravní řád. Preventisti budou vybaveni uniformami a označenými reflexními vestami.
Pracovní pozice preventistů budou obsazené ze stávajících pracovníků. Náklady, které tento projekt vyžaduje jsou tak pouze na
pořízení nových uniforem a reflexních vest (cca sto tisíc Kč). „Preventisté budou na první pohled rozpoznatelní, aby na první pohled
upoutali pozornost cestujících a ti se na ně případně mohli obrátit,“
doplnil Prýgl.
Po třech měsících bude tento pilotní projekt vyhodnocen a na základě výsledků případně pozměněn nebo rozšířen.
Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a.s.
lhailichova@dpmb.cz, 603 881 018
Zpravodaj městské části
části Brno-Kníničky
Brno-Kníničky
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Zajímavá činnost Klubu seniorek

Koutek brněnského hantecu

V únoru se uskutečnilo setkání s panem Hovorkou, který nás seznámil se svým koníčkem, tedy spíše s „koněm“. Obdivovaly jsme
nejen nádheru všech minerálů, které dovezl, ale především jeho rozsáhlé a podrobné znalosti všeho, co s minerály souvisí..
V březnu jsme se daly do tvoření. Uchvátila nás krása mozaiky. Květináče, tácky i truhlíky prokoukly a práce na jejich zkrášlení všechny tak zaujala, že se nechtělo věřit, že už zvoní poledne a my musíme tentokrát končit! Už se těšíme napříští setkání, abychom započaté dílo dokončily.
Danuše Dundáčková

Jak nám ubóchli hůlku
na Frajplacu!

Klub seniorů Kníničky
Schůzky klubu seniorů se konají vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v přístavbě mezi školkou a tělocvičnou (v krčku) od 10 do 12 hod.
Program na 1. pololetí 2014: 9. ledna, 23. ledna, 13. února, 27.
února, 13. března, 20. března – mimořádný termín, 27. března,
10. dubna, 24. dubna – exkurze, 8. května, 22. května, 12. června
Program schůzek bude určován dle dohody členek klubu.
Kdo má zájem, přidejte se k nám!
městské části
částiBrno-Kníničky
Brno-Kníničky
Zpravodaj městské

V Práglu dělali už vod járu čtrnáct kil a jedna pětka machry s vorlojem, keré pro ně ubóchl Žanek Růža, kerýmu tamní hofírci hókali mistr Hanuš. Historija fšak ukázala, že só to fšecko báchorky
a šméčka a ve skutečnosti jim ten vorloj vygóml Žanek Šindeluj,
profesorské matiky a astronomie z tamní univerzity.
To my tady ve štatlu měli leda tak
kulofku. Maximálně první stanicu
metra na Pekandě, novodur Špalek
s bijákama, no a jasná válka – Prygl
a Špilas. A taky gampl na Frajplacu,
betelné veřejné retych, keré však ještě za bolša zbórali. Ale to byla těžká
levandula, páč retychů ve štatlu néni
nikdy dost. Gampl je zmiňované taky
v jednom betelným fóru.
To jeden Azbuk valí štatlem a nemůže najít metro, jako v Moskvě. A najednó zgómne na frajplacu gampl
a góme, že lidi valijó kamsi dolů. Tak
de taky po těch schodech až dohrne
k borcovi, které tam u mušle na retychu háže bruncnu. „Éto metro?“
mázne mu dotazník. Borec se podívá na tu svoji hůlku a smutně vaří:
„Kdepak metro, ani decimetro…“ Ale
zpátky k vorloju.
Fčil, po šesti kilech jařin, dali véšky
na rathausu karfióle do holpecu a vygómli těžkó šorfku. Vopičit se
po Práglu a vygómnót origoš Brněnský ráčny. Ubóchli je ze švarcovýho nabléskanýho žulovýho grymlu, pré ve tvaru nábojnice.
Ale jestli měli grymlaři gramlavý kolky, nebo jim švidraly blikše, tyhle ráčny majó ranu spíš jak přerostlá hůlka vod bakeliťáka. A k temu
fšemu nikdo není podle nich štond zgómnót, kolik ty raky recht sypó. Trapas byl, že to ve finále při jednom rozhovoru nebyl štond zjistit ani autor teho geniálního stroja.
Jedině morgen v jedenáct, tedy přesně když na Pitris kirchu hrnó na
památku vykévání ze Švédem poledne, vypadne z nich skleněnka.
A to ještě ne dycky. Dyž do nich nenechaví štatlaři vrazijó kolky, koula nabere pasovó dráhu do pajšlu tý grymlový hůlky a je v gébišu.
Tak teda máme ve štatlu novodurovó dominatu. Sicní skoro na sténym tymplu, jako zmiňované gampl. S tím rozdílem, že gampl aspoň
helfnul štatlařům v nesnázích. Jestli by nebylo lepší nahodit přemysla a do hůlky ještě ubóchnót futra a na ten retych ju dodatečně
přefachčit…
Slovíčka:
Frajplac – Náměstí Svobody
hůlka – pohlavní úd
bakeliťák – černoch
Pekanda – ulice Pekařská
Špalek – Špalíček
retych – wc
karfióle do holpecu – hlavy dohromady
Pitris kirch – kostel Petrov
raky recht sypó – hodiny opravdu ukazují

Honza Hlaváček
strana2
strana

kvÏten 2014
rubrika

BEZPEČNĚ ŠLÁPNOUT DO PEDÁLŮ
Mírná zima mnoho vyznavačů cyklistiky zlákala šlápnout do
pedálů dřív, než bývá obvyklé. Bohužel ne každý dospělý, který se chystá na vyjížďku s dětmi školního či ještě útlejšího věku
má úplně jasno v tom, jaká zákonná ustanovení je třeba respektovat.
Chcete mít přesné informace a nechcete trávit nespočet hodin hledáním na internetu nebo obíháním prodejen? Pro všechny, kteří míří
s dětmi na silnice či cyklostezky a rozhodně při rozhodování co přesně koupit či zapůjčit nemíní nic podcenit, připravila městská policie
ve svém Poradenském centru aktuální téma „Bezpečně s dětmi
na kole“. Od března až do konce května si tak na Křenové 4 můžete zblízka prohlédnout dětskou cyklosedačku, tažnou tyč či vozík
za kolo a strážníci vám bezplatně poradí, co vše musí tyto doplňky
splňovat, aby byly způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Proč používat přívěsný vozík za jízdní kolo a jak staré dítě v něm
může jezdit? Musí mít přilbu? Může přívěsný vozík nahradit kočárek?
Jaké jsou výhody a nevýhody předních a zadních cyklosedaček?
Na tyto a další dotazy najdete odpověď v Poradenském centru MP
Brno, kde jsou také k volnému odběru připraveny tematické letáky
a brožury.
Příchozí mají možnost ověřit si svoje vědomosti vyplněním krátkého
testu. V případě správnosti si odnesou malý dárek v podobě praktické samonavíjecí reflexní pásky. A pokud svůj bezchybně vyplněný lístek navíc necháte zařadit do jednorázového slosování (proběhne 30. května), můžete se právě Vy stát výhercem atraktivní ceny
- zapůjčení dětského vozíku nebo tažné tyče na víkend zdarma.
Poradenské centrum MP Brno na adrese Křenová 4 je otevřeno
denně od 7.30 do 15 hodin, ve středu až do 18 hodin.                    
P. Šoba, MP Brno

Cyklistická sezóna se blíží
BRNO: Pěšky nebo na kole
– hlavně bezpečně
Jaro se blíží a s ním i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjížďku do
okolí. Mnozí však netuší, že při jízdě na kole se stávají účastníkem
silničního provozu, proto by se měli chovat jako řidiči a dodržovat
pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Nesmíme zapomenut také na povinnou výbavu kola a před jízdou
vždy kolo řádně zkontrolovat. Přezkoumáme stav pneumatik, funkčnost brzd a řetěze. Důležitou roli v bezpečnosti hraje hlavně ochranná přilba, kterou je nutné mít nasazenou a řádně připevněnou (zabrání 85% úrazů hlavy a 88 % úrazu mozku). Povinnost helmu použít mají děti do 18 let, ale doporučujeme ji nosit i osobám starším.
U cyklistů se zde jedná totiž o nejčastější příčinu zranění, či úmrtí.
Jak chodci, tak i cyklisté zapomínají na správné oblečení obohacené
na reflexní prvky (reflexní prvky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Cyklistům připomínáme pravidlo „není důležité
vidět, ale být viděn“.
Cyklisté porušují pravidla nejvíce v oblastech nerespektování dopravních značek a ignorováni světelné signalizace, jezdí za snížené
viditelnosti bez předepsaného osvětlení a mají nevyhovující stav
kola. Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy světelné
označení připevněné na kole, kdy vpředu je zbarven bílým světlem
a zadním světlem červené barvy, nebo i přerušovaným světlem červené barvy.
Se začátkem cyklistické sezóny se zde vyskytuje i množství krádeží
kol. Majitelé by měli dát zřetel na zabezpečení a ochranu svého kola
pomocí kvalitních zámků a vzít se sebou veškeré cenné doplňky.
POZOR: mějte na vědomí, že alkohol či omamné
látky nepožíváme před jízdou, ani během ní.
Pokud je cyklista pod vlivem takových látek, ohrožuje sebe i ostatní. V takovém případě je na něj pohlíženo, jako na řidiče motorového vozidla.
(NE) BEZPEČNOST – chodci či cyklisté si svoji cestu
zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale
často si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní
účastníky na silnici.
CHODCI A CYKLISTÉ:
NEVNÍMÁTE – NESLYŠÍTE – NEREAGUJETE NA:
• Dění ve svém okolí
• Zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu – (klakson vozidel – cyklistů - motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců...)
• Výstražné signály – (majáky, výstražné znamení na
železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají…)
• Vozidla kolem sebe
• Náhle vzniklá nebezpečí: Vyjíždění a couvání vozidel
z nečekaných a nepřehledných míst
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení
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Zpravodaj městské části
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SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
tel.: +420 548 438 111, fax: +420 548 138 102

Dobrá zpráva pro brněnské třídiče –
počátkem dubna Brno třídí všechny plasty
Nově mohou občané města Brna do žlutých či drátěných kontejnerů vhazovat kromě zaběhnutých PET lahví a nápojových kartonů i další plastové obaly jako jsou fólie, sáčky, plastové
tašky, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží včetně obalů od CD disků a dalších výrobků z plastů.
Ve městě Brně nyní evidujeme celkem 1 083 kusů žlutých či velkých drátěných kontejnerů,
které dostanou nový kabát, budou polepeny novými samolepkami, s uvedením všech druhů
tříděných plastů a nápojových kartonů.
„Rád bych ujistil obyvatele Brna, že řádně využijeme veškeré plastové obaly a nápojové kartóny, které budou třídit do žlutých nádob. Na naší dotřiďovací lince jednotlivé plasty od sebe
oddělujeme a dále zajišťujeme jejich druhotné zpracování“, říká ředitel společnosti SAKO Brno,
a.s. Ing. Jiří Kratochvil.
Změna třídění odpadů se týká pouze plastů nikoliv skla a papíru. Třídění těchto odpadů zůstává nezměněno.

Koupím pozemek vhodný ke stavbě RD v Brně-Kníničkách. Tel. 731 603 149.

DPMB testuje další elektrobus,
tentokrát ve standardní délce
Dopravní podnik města Brna neustále hledá ekologické způsoby
provozování MHD. Aktuálně zkouší již pátý typ elektrobusu a v letošním roce plánuje dokonce pořízení jednoho nebo dvou vozů.

Tentokrát se jedná o elektrobus Škoda Perun standardní délky
12 metrů od výrobce Škoda Electric. „Dosud jsme měli vždy autobusy menší. Z hlediska kapacity by nám tedy měl vyhovovat, co nám
vyhovuje méně, je způsob jeho nabíjení,“ uvedl provozní ředitel
DPMB Jiří Valníček. Řidiči dopravního podniku měli v roce 2011
možnost vyzkoušet si elektrický autobus SOR EBN 10,5, v loňském
roce hned tři vozy – Stratos, AMZ (Litva) a z trolejí nabíjený Siemens
– Rampini. „Jako ideál pro Brno se nám jeví dvanáctimetrový elektrobus s možností dobíjení z trolejového vedení,“ doplnil Valníček.
Elektrobus jezdil minulý týden na výstavišti, kde vozil návštěvníky
veletrhu Amper. Od soboty 22. do 27. března jezdí na trolejbusových
linkách 32 a 37, kde byly testovány i předchozí vozy, což je důležité
pro srovnání parametrů. „Výsledky všech vyzkoušených autobusů
ten zohledníme při přípravě technické specifikace výběrového řízení na nákup nových elektrobusů pro Brno. Bude zatím jeden nebo
dva, podle finanční nabídky. Nákup elektrobusů bude z větší části
financován z evropského projektu CIVITAS II,“ vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Elektrobus Škoda Perun má vozovou skříň vozu Solaris III. generace,
celková kapacita baterií je 222 kWh a výrobce uvádí, že dojezd s cestujícími na jedno nabití je 120 až 150 kilometrů. Baterie jsou uloženy
ve třech boxech.
Kromě elektromobility se DPMB intenzivně zabývá také pohonem
na stlačený plyn (CNG). „V létě letošního roku bude uvedena do provozu plnička na stlačený plyn ve vozovně Slatina a zároveň koupíme
prvních dvanáct plynových autobusů. Celkem bychom jich chtěli
mít ve vozovém parku sto, proto doufáme, že se nám podaří dosáhnout na dotaci Ministerstva životního prostředí,“ věří generální
ředitel Miloš Havránek.
Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a.s.
lhailichova@dpmb.cz, 603 881 018
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