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Občasník Obecního úřadu a Zastupitelstva obce Jinačovice

ných prostranství (zeleně). Vzhledem k tomu, že náš
územní plán má omezenou platnost, bylo na posled‐
ním veřejném zasedání zastupitelstva rozhodnuto
o pořízení nového územního plánu. Tomuto tématu
se budeme intenzivně věnovat v následujících měsí‐
cích a také v příštím zpravodaji.
5. 10. 1936–11. 12. 2011
Vážení občané, milí sousedé,
podzimní číslo našeho zpravodaje je především in‐
formativní, ale nechybí ani pokusy o zamyšlení.
V době uzávěrky hlasovalo krajské zastupitelstvo
o Zásadách územního rozvoje. Václav Havel by se ve
středu dožil 80 let. V pátek a v sobotu budou volby.
Přejeme všem barevný a vlídný podzim.

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali
o tom, že jsme podali žádost o dotaci z Integrova‐
ného regionálního operačního programu na rozší‐
ření mateřské školy, kterou bychom chtěli provést
jako přístavbu do dvora obecního úřadu, protože
stávající prostory jsou omezené a celkem pojmou
maximálně 28 dětí. Naše žádost v prvním kole výzvy
bohužel neuspěla, počátkem příštího roku zkusíme
žádost podat znovu, protože má být vypsána další
výzva.
Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim

Nové stavby, Člupky a Leséček

Koncem roku 2015 vzešel z naší obce námět na
možné propojení Brna a Kuřimi cyklostezkou ve‐
doucí přes Jinačovice. V průběhu roku 2016 pro‐
běhla na brněnském magistrátu jednání v dané věci.
Výsledkem byl návrh smlouvy o partnerství a vzá‐
jemné spolupráci na přípravě projektu „Cyklostezka
Brno – Jinačovice – Kuřim“. Tuto smlouvu následně
ve svých příslušných orgánech schválily další do‐
tčené obce, tzn. naše obec, sousední Rozdrojovice a
města Brno a Kuřim. Na základě uvedené smlouvy
bude vyhotovena prověřovací studie možného ve‐
dení trasy a dojde k prověření možnosti čerpání pod‐
pory z evropských fondů v rámci projektu.

Pokračuje jednání s firmou Investmanagement s.r.o.
o konečné úpravě lokality Člupky. Naší snahou je, na‐
vzdory nepříznivé výchozí situaci, propojit vznikající
lokalitu se zbytkem obce v jeden funkční celek. Opo‐
menuté propojení nové ulice do Chaloupek chceme
vyřešit alespoň vybudováním schodů z této ulice
přes kraj Leséčka na obecní cestu, která vede kolem
Mertových do Chaloupek. Zároveň se snažíme
o údržbu pěšiny a uchování průchodnosti Leséčka.
Zkoumáme přitom i možnost vedení cesty po obec‐
ních pozemcích až do lesa nad bažantnicí, tak, aby se
celý prostor Leséčka nestal nepřístupným zaplevele‐
ným územím a byl občany i nadále používán.
Novostavba haly v průmyslové zóně a změna
územního plánu
Každý si jistě všiml, že v naší průmyslové zóně vy‐
rostla v létě další nová stavba. Jedná se o halu firmy
Balónky s. r. o., která patří manželům Šedovým z Ji‐
načovic. Stavba byla povolena v době, kdy ještě ne‐
byla platná Změna územního plánu č. II, která v celé
průmyslové zóně nastavila určité regulativy – stano‐
vila maximální výšku staveb na 8 metrů a plochu ma‐
ximálního zastavění na 45 % plochy pozemku.
U stavby nové haly byly ovšem tyto parametry dodr‐
ženy, i když pro ni ještě nebyly závazné. Po již zko‐
laudované hale firmy Banador, která je možná jednou
z architektonicky nejkvalitnějších průmyslových sta‐
veb v širokém okolí a na niž má výhledově navázat
stavba objektu sesterské firmy Hoxter, tak pokračuje
postupná proměna využití chátrajícího areálu býva‐
lého JZD. Objekty Banadoru i Balónků s. r. o. při tom
představují citlivou a pro obec přitažlivější variantu
této přeměny.
Mimo výše uvedené regulativy řešila Změna č. II
územního plánu spíše drobnější záležitosti týkající se
nejen návrhových ploch pro bydlení, ale také veřej‐

‐st‐

Rozšíření mateřské školy v příštím roce nebude

STRUČNĚ O PRÁCI ZASTUPITELSTVA
Na obecním úřadě přibývají žádosti o vyjádření ke
stavebním povolením rodinných domků, převážně
jde o výstavbu v lokalitě Člupky. Obec bude i nadále
usilovat o dodržování architektonických a urbanis‐
tických zásad, které jsou součástí platných územních
rozhodnutí a zamezení rozvolnění vzhledu a dispozic
rodinných domů v lokalitě. Zároveň se množí dotazy
na prodej pozemků a možnost jejich zástavby. S rea‐
lizací dalších developerských projektů v budoucnosti
nepočítáme.

instalovat, bylo na základě občanského podnětu
zrušeno krajským úřadem. Důvodem ke zrušení
byly formální chyby v postupu pověřeného úřadu
v Kuřimi. Po vypořádání těchto chyb bude omezení
opět uvedeno v platnost. 

Údržba obecní zeleně
V letošním roce přibyl do technického vybavení obce
mulčovač za malotraktor. Obec udržuje několik vět‐
ších travnatých ploch, což byl důvod pro pořízení to‐
hoto stroje. Do budoucna bychom také rádi pořídili
výsuvné příkopové rameno, které by bylo možné po‐
užít nejen pro udržování travnatých ploch kolem
cest, ale i pro zkracování keřů, které často zarůstají
do prostoru polních i lesních cest v katastru obce,
a pěším i cyklistům mnohdy znepříjemňují pohyb.
Údržbu cesty do Kníniček „Hlubočkem“, která letos
téměř zarostla, jsme domluvili v Rozdrojovicích.
Z vážných důvodů nám ale sousední obec nakonec
nemohla včas vyhovět.
„Různé“ k místním komunikacím

Krajské volby, dálnice a hlasování
o Zásadách územního rozvoje
V pátek a v sobotu 7. a 8. října se budou konat volby
do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a také první
kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Ještě předtím, ve středu 5. října se však uskuteční
mimořádné zasedání zastupitelstva kraje, kde se
současná krajská koalice ČSSD a KDU‐ČSL s podpo‐
rou KSČM a možná i dalších stran pokusí schválit ne‐
úplný návrh krajského územního plánu, tzv. Zásad
územního rozvoje JmK. Pokud dění kolem tohoto dů‐
ležitého dokumentu nesledujete, vězte, že jeho
schválení nahrává dalším pokusům o nekvalifiko‐
vané a protiprávní prosazení vedení dálnice D 43
(dříve R 43) přes Bystrc a Jinačovice, tedy v tzv. ně‐
mecké trase a naopak zkomplikuje férové posouzení
šetrnosti všech existujících variant. Třetí pokus
o schválení nekvalitních a nehotových ZÚR má však
hlavně zastřít skutečnost, že Jihomoravský kraj jako
jediný ani po osmi letech vlády dosavadní krajské
koalice svůj územní plán nepřipravil. Konkrétně pro
Jinačovice, stejně jako pro dalších 50 obcí a měst
včetně Brna znamená tento návrh další zablokování
možnosti pracovat plnohodnotně na svém územním
rozvoji, protože příslušné klíčové území v okolí Brna
vůbec neřeší. Středeční hlasování jednotlivých stran
může být proto dobrým vodítkem pro hlasování
v krajských volbách.
Volby do krajských zastupitelstev a do senátu mají
dlouhodobě pověst druhořadých voleb, což se proje‐
vuje na obzvláště nízké volební účasti. I když volební
účast v Jinačovicích přesahuje celostátní průměr, ne‐
bylo dosud čím se chlubit. K posledním krajským
volbám nepřišla ani polovina oprávněných voličů,
konkrétně to bylo 42,2 %. Mezi nimi se celým šesti
stranám podařilo v obci najít více než 10 % sympa‐
tizantů.

Na základě dohody s obcí byla firmou Teca s.r.o. pro‐
vedena oprava, zpevnění a vyspádování polní cesty
vedoucí od zastávky autobusu v Chaloupkách podél
nové haly této firmy. Cílem opravy bylo odvodnění
cesty a zabránit tvoření kaluží a bahna.

ČSSD

20,38 %

ODS

16,01 %

KSČM

11,65 %

KDU‐ČSL

11,65 %

Pokračují práce na přípravě opravy místních komuni‐
kací kolem hřiště. Na vytipovaných místech byly pro‐
vedeny zátěžové zkoušky silničního tělesa. V úsecích,
kde byly naměřeny příznivé hodnoty a dovolí to další
technické okolnosti, bude s ohledem na předpoklá‐
daný provoz a v zájmu úspory prostředků upuštěno
od kompletní výměny tělesa a bude provedena pouze
oprava vrchní asfaltové vrstvy. Pokud se to podaří,
bude díky uspořeným prostředkům opravena také
komunikace v Chaloupkách. Rekonstrukce počítá
s dořešením chodníků, odvodnění povrchů a s vytvo‐
řením stálých parkovacích míst. Finální podoba pro‐
jektu bude předmětem projednání s občany.

TOP 09

11,16 %

Strana zelených

10,19 %

Dopravní omezení maximální hmotnosti vozidel na
vybraných místních komunikacích, která nechala
obec v zájmu zabránění jejich svévolnému ničení

O ziscích těchto stran rozhodlo dohromady pouze
167 z celkových 500 jinačovických voličů. Většina
z ostatních 333 voličů zůstala doma nebo „hodila“
hlas některé z mnoha marginálních stran, jejichž zisk
zpravidla nepřesáhl 2 %.
Tyto výsledky dokládají platnost dalšího dlouho‐
dobého trendu: V krajských volbách se volí přede‐
vším podle aktuálních sympatií k celostátní poli‐
tice jednotlivých stran či spíše jejich lídrů. Svou
roli zde hrají aktuálně živé kauzy a celkový obraz
stran v médiích. Přitom zde zpravidla nefiguruje
žádné velké téma jako u voleb parlamentních. Každo‐
pádně se při rozhodování příliš neuplatňují skutečné
1

problémy krajské politiky a skutečné zájmy obyvatel
kraje či jeho jednotlivých obcí. Velká krajská témata tu
přitom jsou a ve volbách je tedy o co hrát.
V roce 2012 více než polovina obyvatel Jinačovic po‐
slala do krajského zastupitelstva ČSSD, KDU‐ČSL a ko‐
munisty, kteří dlouhodobě prosazují či tolerují plán
postavit dálnici D43 za našimi humny. Většina z nás,
kteří jsme tehdy volili, se přitom zřejmě řídila indici‐
emi, které s krajskou politikou neměly nic společného.
Bude se v pátek a v sobotu situace opakovat? Pošleme
opět do vedení kraje dosavadního hejtmana a jeho ná‐
městka, kteří již dvě volební období navzdory expertí‐
zám, zákonům a soudním rozhodnutím pracují neú‐
navně na tom, aby nám přímo za humny vedl meziná‐
rodní dálniční tah? Odbočíme‐li k senátu: Podpoříme
ve volbách do horní komory parlamentu současného
starostu Kuřimi, který je jedním z nejhlasitějších za‐
stánců vedení dálnice přes Jinačovice? Nebo se jim po‐
kusíme situaci zkomplikovat a poohlédneme se po ji‐
ných kandidátech? Jsem si vědom, že taková argumen‐
tace může působit zjednodušeně a až demagogicky,
její základní logika – tedy konkrétní zájem voliče
a moc voleného zástupce tento zájem hájit či ignoro‐
vat – je ovšem zcela legitimní. Mnohem větší demago‐
gií je snaha některých kandidátů podsouvat voličům
pseudoproblémy, jako je neexistující vlna nelegálních
imigrantů, nebo problémy sice závažné, k jejichž ře‐
šení však krajští zastupitelé ani vedení kraje nemá ab‐
solutně žádné kompetence. Sem patří témata, jako je
např. elektronická evidence tržeb, výše důchodů nebo
spotřební daň z piva. O nich se v krajském zastupitel‐
stvu rozhodovat nebude. O podobě územního pláno‐
vání a o dálnici ano. Při prohlížení webových prezen‐
tací jednotlivých politických stran pro tyto krajské
volby pouze jediné seskupení Zelení a Piráti na stránce
www.zeleniapiratijmk.cz/2016/09/28/predstavujeme‐
nejvhodnejsi‐reseni‐silnice‐r43/ jednoznačně podpořili
dálnici D43 v tzv. Optimalizované trase, kterou prefe‐
rujeme.
Ačkoliv tedy není zřejmé, kteří další politici nebo
strany budou více nakloněni alternativním trasám
dálnice, jisté je, že současná krajská koalice to nebude.
Volby jsou přitom jedinou šancí na její změnu. 
‐td‐

Problematika výše nájemného byla v současném za‐
stupitelstvu probírána téměř na každé pracovní
schůzce zastupitelstva od jeho ustanovení, názory
jednotlivých zastupitelů na danou věc se lišily, nako‐
nec bylo schváleno kompromisní řešení, které má
především plnit regulační funkci, nikoliv být zdro‐
jem příjmů do obecní pokladny. 

dělí s ostatními. Rádi k tomu v dalších číslech Zpra‐
vodaje poskytneme prostor. Mimochodem: Slovník
pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, který je
dostupný
v on‐line
aplikaci
na
stránce
spjm.ucj.cas.cz, název „Kamentná“ pod obcí Jinačo‐
vice neuvádí. Jako pomístní jméno je ovšem Ka‐
mentná zaznamenána, a to i ve tvaru „Kamenitná“
v obci Horní Heřmanice na Třebíčsku. 

‐ju, st‐

‐jk, td‐

ních tabulí, kde bude nájemné stanoveno v závislosti
na velikosti plochy tabule.

Obnovený kamenný kříž na Skalkách
V červenci byl v lokalitě Skalky osazen obnovený ka‐
menný kříž. Tato drobná sakrální stavba utrpěla vli‐
vem dřívějších neodborných zásahů a povětrnost‐
ních vlivů vážná poškození. Například některé pů‐
vodní pískovcové části byly již v minulosti nahra‐
zeny betonem a pískovec sám byl popraskaný a zvě‐
tralý. Celkový stav kříže si proto vyžádal zhotovení
kompletní repliky.
Dílo provedl sochař MgA. Bohdan Jeřábek z Brna, a
to nákladem rodiny Pláteníkovy, jejíž předkové jej
nechali před 130 lety vztyčit při tehdejší cestě ze vsi.
Pan Robert Pláteník se obnovy kříže ujal poté, kdy
obec v loňském roce neuspěla s žádostí o dotaci.
Patří mu tak velký dík za to, že pro nás všechny za‐
chránil kousek minulosti a připomínku charakteru
někdejší venkovské krajiny, ve které drobné sakrální
stavby plnily m. j. funkci orientačních bodů a vyme‐
zovaly prostor obce.
Tuto funkci by kříž mohl znovu plnit i v budoucnu.
Sousedí totiž s obecním pozemkem, na kterém by
v rámci platných pozemkových úprav měla vznik‐
nout oficiální obecní cesta propojující novou ulici na
Skalkách a Skalky samotné s okruhem polních cest,
které vedou kolem celé vesnice. V místě samotném
snad bude možné například vysadit strom. Počítáme
také s umístěním lavičky a s nahrazením provizor‐
ního oplocení pěknějším plotem nebo mříží. Věříme,
že místo se stane oblíbenou součástí veřejného pro‐
storu obce.
PS: Hovoříme‐li o umístění laviček, nesmíme zapo‐
menout poděkovat panu Janu Šedovi za finanční pří‐
spěvek určený právě na jejich další rozmisťování. 
‐mst‐

Parkování v obci
Zastupitelstvo schválilo sazebník úhrad
za pronájmy nemovitého majetku obce.
V prvním čísle letošního zpravodaje jsme se věnovali

SERIÁL: JINAČOVICKÝ MÍSTOPIS
„Kamentná“

tématu parkování na obecních pozemcích a s tím spo‐

Dalším tématem místopisného seriálu je název Ka‐

jenou potřebnou úpravou sazebníku stanovující ná‐

mentná, kterým je zvykově označována část lesní

jemné za parkovací místa uvnitř obce. V této souvis‐

cesty, spojující naši obec s letištěm v Medlánkách. Po

losti zastupitelstvo schválilo na svém červnovém ve‐

této cestě vede také zeleně značená cykloturistická

řejném zasedání sazebník úhrad za pronájmy nemo‐

trasa Klubu českých turistů.

vitého majetku obce, který nabyde účinnosti 1. ledna

Jak název Kamentná vznikl, se nám bohužel nepoda‐

2017. Výše nájemného byla stanovena u parkovacích

řilo zjistit. Ani starousedlíci a pamětníci, kterých

míst nezpevněných (do 15 m2) na 300 Kč/rok (pů‐

jsme několik oslovili, nám o původu nebo stáří názvu

vodní výše byla 150 Kč/rok), u parkovacích míst zbu‐

nedokázali s jistotou říci nic konkrétního. Zřejmě jde

dovaných v rámci rekonstrukcí komunikací, tzn., že

o nářeční ekvivalent významu kamenitá. Je možné,

obec pro vznik těchto míst vynaložila nemalé fi‐

že název vychází ze skutečnosti, že cesta je zpevněna

nanční prostředky, bylo nájemné stanoveno ve výši

kamenivem, to je ale u lesních cest sloužících ke svá‐

1000 Kč/rok. Mimo nájemného za parkovací místa

žení dřeva z lesa vcelku běžné i dnes. „Kamentná“ je

určuje sazebník také výši nájemného za zahrady

ovšem v určitých místech zahloubena pod okolní

a pole, kde nájemné zůstalo ve stejné symbolické

lesní terén natolik, že zde na povrch vystupuje rostlá

výši, jako se platilo doposud, u zahrady 0,5

hornina. Třeba právě to byl důvod, proč cesta dostala

Kč/m2/rok, u polí 0,1 Kč/m2/rok. Dále došlo k

své jméno. Má‐li někdo ze čtenářů jinou teorii o pů‐

drobné úpravě výše nájemného za umístění reklam‐

vodu názvu Kamentná, budeme rádi, když se o ni po‐

Obecní úřad Jinačovice a Zastupitelstvo obce Jinačovice, 5. října 2016

Ohlédnutí za hody a za Dnem obce…
Předposlední červencový víkend se konaly Mladé
hody a Den obce. Máju se podařilo postavit až na
druhý pokus a o něco menší, jinak ale všechno „kla‐
plo“. Počasí nám přálo v sobotu i v neděli, v sobotu i
v neděli byla na hřišti velmi pěkná, pravděpodobně
dokonce rekordní návštěva, po oba dny bylo také do‐
statek jídla a pití. Všeobecná spokojenost byla i se
všemi kapelami. Dle ohlasů se akce vydařila.
Za obec bychom chtěli poděkovat především stár‐
kům, kteří se na tuto slavnost několik měsíců pečlivě
připravovali, dále všem účinkujícím kapelám a Tr‐
nůvce za podíl na bohatém programu a Sokolům,
kteří po celý dlouhý víkend s osobním nasazením za‐
jišťovali občerstvení. Děkujeme také Filipovi Janča‐
říkovi a všem, kteří stavěli stany a paní Trnkové za
správu dobrovolného vstupného při Dni obce. Na
něm bylo vybráno krásných více než 16 000 Kč. Moc‐
krát děkujeme všem návštěvníkům, kteří touto for‐
mou na pořádání nedělního programu přispěli. 
‐st, mst‐

… a pozvánka na další hody
OBEC JINAČOVICE A STÁRKY SRDEČNĚ ZVOU NA

BABSKÉ HODY
V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2016
PROGRAM:
13.00
‐ Slavnostní průvod krojovaných stárek
‐ Předání hodového práva starostou obce
‐ Taneční vystoupení
13.00–18.00
‐ Obchůzka stárek po obci s dechovou hudbou
Střeličáci a zvaní na hody
20.00–02.00
‐ Hodová zábava v Pohostinství u Střížů
‐ Slavnostní předtančení stárek
‐ Půlnoční překvapení
Všechny hudební žánry hraje hudební skupina
AKCENT
z Blanska
Vstupné: 100,‐ Kč

Na závěr děkujeme všem občanům, kteří nejsou
lhostejní ke svému okolí, dodržují pravidla sluš‐
ného soužití a napomáhají tak k lepšímu fungo‐
vání obce.
Naopak na všechny, kteří neuklízí po svých psech,
vypouštějí ze svých komínů zapáchající a jedovaté
zplodiny nebo hází sklo, plech či suť do kontej‐
nerů na bioodpad, můžeme pouze apelovat, aby
zvážili, zda jim ignorování jednoduchých pravidel
stojí za to.
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