Brno-Jehnice, Brno
Část obce: Brno

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-město

Správní obvod: Brno

GPS souřadnice: 49.272269N, 16.592117E

První pís. zmínka: 1292 (728 let)

Počet obyvatel: 1 049

PSČ: 621 00

Adresa URL: www.brno-jehnice.cz

O obci
Jehnice jsou historická obec, městská čtvrť a katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem
Brno-Jehnice také městská část na severním okraji statutárního města Brna.

Historie obce
První písemná zmínka pochází z roku 1292. Roku 1885 byla asi kilometr od obce vytvořena vlaková
zastávka na trati Brno - Tišnov, v sedmdesátých letech dvacátého století byla zrušena. V Jehnicích stával
také zámek, zbořený roku 1938, po němž zde zbyly ...

Ubytování a restaurace
V městské části Brno-Jehnice se můžete ubytovat v nedalekém hotelu Imos. Stravovacích zařízení je v
blízkém okolí mnoho. Příjemné posezení nabízí restaurace různých typů, kavárny, bary a další.

Okolí a příroda
Jehnice mají charakter velké vesnice, jíž protéká Jehnický potok, vlévající se na západě katastru
městské části do potoka Ponávky, jenž západním okrajem katastru městské části protéká od severu k
jihu a napájí zde svojí vodou tři rybníky.

Současnost obce
Městská část má vybudovány infrastruktury - kanalizaci, vodovod i plynofikaci. Působí zde waldorfská
základní škola. Tradiční školní ples s následným karnevalem pro děti bývá vrcholnou akcí roku.

Sportovní možnosti
Městskou částí Brno - Jehnice prochází lokální cyklostezky a turisticky značené trasy pro pěší.

Památky a zajímavosti
Náměstí 3. května zdobí zvonice z roku 1968. Za obcí v ulici Blanenské byla na paměť zahnání moru
roku 1674 vystavěna kamenná raně barokní boží muka sloupového typu. Významné jsou také čtyři
kříže, drobné sakrální památky.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9319/brno-jehnice/
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Doprava
V městské části Brno - Jehnice je městská hromadná doprava zajišťováná Dopravním podnikem města
Brno. V blízkosti náspu se nachází železniční trať spojující Brno s Tišnovem.
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