HUSOVICE • VOLEBNÍ LIST SEVERU
Starosta a hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o Husovicích a městské čás
V pondělí 12. září 2022 od 18h restaurace Musilka
Přijďte posedět a podiskutovat se starostou, radními, zastupiteli a kandidáty za Husovice.

Sobota 17. září 2022 od 17h do 19h na nám. Republiky
– grilování starosty a SOL

volte
číslo

Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, radními, zastupiteli
a kandidáty za Husovice. Můžete si při tom opéct špekáček nebo kukuřici, občerstvit se
a třeba nás i grilovat na jakékoli téma.
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S námi se v Husovicích
neztra te!

„Na konci druhého volebního období starostování už mohu hodno t, co se na městské čás
a zejména v Husovicích povedlo, co zůstává rozpracované a co půjde, vzhledem
k omezeným kompetencím městské části, s ob žemi. O tom všem si můžeme
před nastávajícími volbami neformálně promluvit. Vybírám některá z možných témat a těším
se spolu se svými kolegy z kandidátky na setkání s vámi.“
Mar n Maleček

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Dlouhodobě jsme v kontaktu s městskou policií, Policií ČR a Toxi týmem PČR a průběžně
požadujeme zásahy na problema ckých místech. Na základě našich žádos byl zmodernizovaný
městský kamerový dohledový systém v rámci Husovic. Zejména na náměs Republiky
vyžadujeme od policie, aby zde bylo vynucované dodržování veřejné vyhlášky města Brna
zakazující zde konzumaci alkoholu. K tomu jsme osadily lavičky textem této vyhlášky. Vyřešená
byla dlouhodobě špatná bezpečnostní situace v domě Vranovská 22-26. Městská část zde zřídila
dohledovou službu a zabezpečila, aby se do domu nemohly dostávat cizí osoby. Zabezpečený
plotem byl i vnitroblok Vranovská -Trávníčkova - Jana Svobody - Auerswaldova. Podařilo se snížit
počet nálezů použitých injekčních stříkaček v parku Tišnovka na Svitavské, kde bylo instalované
světlo a probíhají zde častější kontrol y policie. Zároveň je park na noc uzamykaný a uzavřeli jsme
na noc také druhý vchod z ulice Rotalova. O častější zásahy žádáme opakovaně v rámci psího
výběhu na Jana Svobody. Podařilo se eliminovat problém se soukromým domem na Rotalově 16.
Spolupracujeme se společnos Podané ruce na likvidaci použitých stříkaček, která provádí
preven vní prohlídky společných prostor problémových obecních domů. Iniciovali jsme setkání
obyvatel Husovic se členy vedení města Brna, městskou policií a Policií ČR a na základě diskuse
se nastavila vedle dílčích průběžných opatření užší spolupráce a způsob opera vnější
informovanos mezi policií, městskou čás a obyvateli Husovic. Nové osvětlení bylo vybudované
na konci ulice Gargulákova. Z úrovně městské čás je prováděný častější úklid problémových míst,
funguje radnicí placená služba odvozu černých skládek objevujících se v ulicích.
Na Svitavském nábřeží vybudovala městská část podzemní kontejnery, další vzniknou v nejbližší
době u vstupu do parku Marie Res tuty. Na jiných místech tomu bohužel brání technické sítě
nacházející se pod zemí. Na svozovou ﬁrmu SAKO se obracíme v případě přeplněnos kontejnerů
mimo svozové dny.
INTEGROVANÝ PLÁN TRANSFORMACE HUSOVIC
Dlouhodobě jsme poukazovali směrem k vedení města Brna na problémy Husovic, které
je třeba řešit vcelku a z úrovně města Brna. V rámci toho jsme iniciovali vznik myšlenky
Integrovaného plánu transformace Husovic, který vzniká ve spolupráci se zástupci obyvatel
Husovic. V současné době byl sestavený seznam problémů, kde jako hlavní byly zmíněné
problémy bezpečnostní a sociální. A bude nastavený harmonogram a způsob jejich řešení
a ﬁnancování těchto opatření městem Brnem. Především je zde požadavek zvýšení počtu
strážníků městské policie pohybujících se zejména v Husovicích.
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Zvýšenou pozornost věnujeme řešení neuspokojivé situace po stránce bezpečnostní situace
a veřejného pořádku na nám. Republiky. Vedle vyšší frekvence hlídek městské policie zde byly
instalované informační tabulky upozorňující na nutnost dodržování pořádku a na zákaz
konzumace alkoholu. Řeší se nedostatečná intenzita veřejného osvětlení, daná také m,
že stromy na náměs zas ňují lampy. Požádali jsme město Brno o celkové řešení nám. Republiky
a proběhne architektonická soutěž na podobu rekonstrukce celého náměs . Kde bude
v dohledné dbě probíhat také potřebná rekonstrukce vodovodu, který je z roku 1906).
PLÁNY NA NOVOU DUKELSKOU A MOST PŘES SVITAVU
Sledujeme průběžně plány vlastníka pozemků bývalé Zbrojovky a pak Zetoru, kde má
v budoucnu vzniknout zástavba tzv. Nová Dukelská. Jako městská část jsme v této souvislos

podali připomínku k novému územnímu plánu města Brna, ve které
jsme úspěšně žádali o snížení výškové hladiny v čás tohoto území.
Novou Dukelskou má propojit s Novou Zbrojovku most v místech
ulice Gargulákova. Stavět ho má město Brno. Od počátku
požadujeme a v procesu výběru podoby mostu jsme uplatnili
požadavek maximálního možného uchránění areálu Briessovy
sladovny. A o tomto tématu dál ak vně jednáme s městem Brnem
v rámci přípravy realizace vítězného návrhu podoby mostu.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Sledujeme i nadále realizaci projektu VMO Tomkovo náměs ,
v začátku provozu na provizorní čás mostu jsme požadovali takové
úpravy, aby mostní konstrukce nehlučela a nezatěžovala tuto část
Husovic nadměrným hlukem. V návaznos na budoucí dokončení
stavby VMO (předpokládá se, že v roce 2024) požadujeme návazné
úpravy prostoru ús ulic Cacovická a Valchařská do Tomkova náměs
tak, aby zde vznikl veřejný prostor navržený studií, kterou městská
část nechala zpracovat. Na základě našich žádos byla opravený
povrch úseků ulic Husovická a Nováčkova. Následovat by měla
Dukelská (v návaznos na vodovodu). Na Svitavském nábřeží jsme
požádali o úpravu cyklostezky tak, aby nebyla společná s pěšími,
což působí trvale problémy.

Chcete nás ve volbách podpořit?
Nejlépe, když dáte ve volební lis ně křížek u Hnu SOL.
Tím dáte nám a našemu starostovi 35 hlasů.
Děkujeme za důvěru!
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Ve volbách do zastupitelstva města Brna podporujeme
číslo 5 koalici Lidovci & Starostové.
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s námi se na městské čás neztra te
Černá Pole • Divišova čtvrť • Husovice
Lesná • Soběšice • Zábrdovice

volte
číslo
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www.hnu SOL.cz

s námi se v Husovicích neztra te
Parkování: Pod tělesem VMO požadujeme vytvořit kapacitní parkovací
plochy.
V Husovicích je postupně městem Brnem zaváděný systém
rezidentního parkování. Budeme dál sledovat, jak se nastavený typ C – tedy
noční rezidentní parkování v jednotlivých ulicích osvědčí a pokud by bylo
potřeba a obyvatelé by si to přáli, budeme požadovat úpravu tohoto
režimu. Jako městská část jsme k rezidentnímu parkování přistoupili poté,
co po volbách v roce 2018 nové vedení města Brna rezidentní parkování
nezrušilo a v průběhu roku 2019 a následujících začali obyvatelé Husovic
zavedení rezidentního parkování požadovat. Se zástupci odboru dopravy
Magistrátu města Brna jsme z úrovně městské čás všechny ulice Husovic
osobně procházeli a všude jsme požadovali, aby bylo vyznačený maximální
počet míst, kde se dá zákonem stanoveným způsobem parkovat. Zvláště
jsme se soustředili na problema cký úsek křižovatky Rotalova - Venhudova
a ulice Venhudova byla v rámci rezidentního parkování upravena tak,
aby bylo dosaženo plynulejšího průjezdu než tomu bylo doposud. V rámci
rezidentních oblas Husovic byly organizované besedy s jejich obyvateli,
kde byla konkrétní řešení v rámci jednotlivých ulic představena.
Směrem ke správci komunikací, Brněnským komunikacím ak vně
předáváme informace o vozidlech bez platné technické kontroly a ta jsou
následně řešena výzvami k odstranění. Zmizelo tak postupně za poslední
období z ulic v Husovicích bezmála dvacet vozidel a další jsou v řešení.
ZELEŇ A PARKY
V případě stromů jde v Husovicích především o stromořadí v ulicích,
která jsou ve správě Veřejné zeleně města Brna. Pokud VZMB provádí
průběžně bezpečnostní a zdravotní kácení, vždy požadujeme, pokud
to dovolují technické sítě, nové výsadby. Jednali jsme také s Veřejnou zelení
o tom, jak se bude postupovat na ulici Cacovická ve věci historicky zde
vysazených sakus nevhodného tvaru koruny. Pokud by se VZMB rozhodla
o obnově, tak pouze postupně na delším časovém úseku.
Park Marie Res tuty (bývalý hřbitov) byl částečně rekonstruovaný.
V rámci toho vznikla v horní čás , kudy vedla železniční trať Tišnovka,
vyhlídková plošina. Druhou etapu rekonstrukce parku připravujeme, její
součás bude i socha Marie Res tuty a rekonstrukce památníků obě
války. Do korun stromů v parku byly ornitologem umístěné ptačí budky,
ty jsou průběžně kontrolované a většina z nich byla vloni i letos
zahnízděných. Nad parkem je připravené místo pro oplocený psí výběh,
který je v příš m roce v plánu. V parku Tišnovka jsme realizovali
workoutové hřiště a v rámci přístřešku vzniklo osvětlení. Možná nová
podoba parku na Nováčkově je zpracovaná v podobě studie a jak to dovolí
ﬁnanční prostředky, proběhne jeho rekonstrukce. Úpravu parkového
charakteru realizujeme na ulici Husovická na bývalém náspu železniční
tra Tišnovka. Město Brno jsme žádali o uspíšení rekonstrukce Tyršova
parku na Valchařské tak, aby se otevřel k řece, jak předpokládá revitalizační
studie. Lavičky přibyly i v parčíku na Soběšické.
HUSOVICKÝ KOPEC
Podobná revitalizace zeleně a opatření na zadržování vody jako vznikají
v posledních letech v Čertově rokli na Lesné plánujeme i na Husovickém
kopci. Celé toto území bylo rozděleno do několika etap, z nichž první začne
už letos. Bude zrekonstruovaná cesta z Kohoutovy na Míčkovu a ve svahu
nad touto cestou budou provedeny pro erozní úpravy a voduzadržující
opatření. Ve čtvrtek 22. září od 17 hodin bude na Husovickém kopci
na konci ulice Míčkova veřejné představení celého plánu obnovy.
ŠKOLY A ŠKOLKY
Na základě projektu městské čás a za přispění města Brna jsme
navázali na předchozí rekonstrukci (okna a kotelna) základní školy
na nám. Republiky. Proběhla oprava střechy, na celé budově je nová fasáda
a byly rozšířeny kapacity sociálních zařízení. Bylo opraveno hřiště u základní
školy Vranovská a z grantového projektu byly vybavené třídy novými
pomůckami. V mateřské škole na Tišnovské byla zrekonstruovaná varna
a už v plném rozsahu funguje nově postavená mateřská škola Sýpka.
Podporujeme spolek MaTáTa, který provozuje v Sokolovně na Dukelské
dětské skupiny.
HASIČI
Pokračujeme v podpoře sboru dobrovolných hasičů. Byla dokončená

rekonstrukce hasičské zbrojnice na Netušilově. Z úrovně městské čás byl zpracovaný
projekt na přístavbu garáže a dalších prostor pro členy sboru, na který se budeme snažit
získat peníze. V případě, že bude úspěšná žádost na ministerstvo vnitra, doﬁnancujeme
nákup nové stříkací cisterny pro husovický sbor.
OBECNÍ BYTY
V rámci vedení městské čás jsme prosadili nejnižší možné snížení slevy na nájmu,
resp. zvýšení nájemného. Dále jsme prosadili, že v posledních letech zůstávají všechny
na nájmu vybrané peníze v bytovém hospodářství, před m využívala městská část
možnos 10% z těchto peněz použít na jiné účely v rámci činnos radnice. Díky zlepšení
správy bytového fondu má městská část má historicky nejméně nepřidělených bytů,
nejnižší nedoplatky na nájmu a v rámci postupně probíhající paspor zace bytů byly
odhaleny nelegálně podnajímané byty, které se městské čás vrá ly a byly přiděleny
žadatelům. Městská část neprodlužuje smlouvy s těmi nájemníky, kteří nerespektují
domovní řád a pravidla nájemní smlouvy. Proběhlo množství oprav jednotlivých obecních
domů, včetně velkých rekonstrukcí. Stabilizovaná byla situace v dome Vranovská 22-26,
městská část zde zřídila vrátnici a stálou domovní službu a proběhly úpravy vnitřních
prostor tohoto domu.
KULTURA A SPORT
Vyčlenili jsme peníze na velkou rekonstrukci sálu Kulturního domu Musilova, včetně
předsálí a schodů. Podporujeme i nadále činnost pobočky Knihovny J. Mahena
v Husovicích. Podporujeme oživení bývalého kina Sibiř. Každoročně se městská část
spolupodílí na Dni Husovic (čili Husovické pou ). Každoročně je slavnostně rozsvěcovaný
vánoční strom v Husovicích. Na Musilce pořádáme pravidelné tancovačky. Podílíme se
na průběhu fes valu Překročme řeku, který probíhá na městské čás tradičně u splavu
na Gargulákově. Se spolkem Brno-sever jsme vynášeli Moranu. Připomněli jsme 60let
od zániku železniční tra stará Tišnovka a zpřístupnili při té příležitos od náletových dřevin
očištěný zbytek železničního mostu na Vranovské. Zde byl při té příležitos umístěný
vzpomínkový pane. Vzpomínkový panel připomínající husovické kořeny básníka Fran ška
Halase byl umístěný na náměs Republiky. A na Svitavském nábřeží jsme slavnostně
odhalili vzpomínkový panel prvnímu králi železa a zápasníkovi Fráni Česalovi. Iniciovali jsme
pátrací akci, díky které byla zrekonstruovaná kompletní podoba historické reklamy
na Tomkově náměs , která bude na podzim obnovená. V parku Tišnovka vzniklo
workoutové hřiště a přibylo hřiště na pétanque. Se Spolkem Brno-sever, jehož členové jsou
součás naší kandidátní lis ny, jsme vynášeli Moranu a rozběhali občany akcí Běhej
severem. Členové Spolku Brno-sever každoročně organizují úklidové akce a sousedské
pikniky, zapůjčují zdarma i sady pro pétanque. Za pomoci Spolku Brno-sever se pro občany
zřídilo nové výdejní místo Severníku. V parku na Nováčkově je nově pingpongový stůl, který
využíváním přispěl k větší bezpečnos (či ke zklidnění) dané čás Husovic. Požadujeme
zachování sportovišť Sokola Husovice v plném rozsahu, včetně zajištění ﬁnancování nové
sportovní haly pro kuželkáře a další sporty.

Více o našich plánech v ostatních čtvr ch a našich kandidátech najdete
na www.hnu SOL.cz .

Zveme vás i na všechna další setkání se starostou, radními,
zastupiteli a kandidáty SOL
Soběšice
Černá Pole
Soběšice
Černá Pole
Černá Pole
Husovice
Zábrdovice
Lesná
Husovice
Zábrdovice
Divišova čtvrť
Divišova čtvrť
Kohoutova - Soběšická
M. Majerové - Písečník

Lesná
Majdalenky

6.9.
8.9.
9.9.
11.9.
11.9.
12.9.
14.9.
16.9.
17.9.
18.9.
18.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.

18:00
18:00
17:00
14:00
17:00
18:00
18:00
17:00
17:00
14:00
16:30
18:00
17:00
18:00
17:00

U supa (diskusní posezení)
kavárna ERA (diskusní posezení)
sokolská zahrada (grilování starosty a SOL)
nám. SNP (grilování starosty a SOL)
Schreberovy zahrádky (grilování starosty a SOL)
restaurace Musilka (diskusní posezení)
Café in the Ghe o (diskusní posezení)
louka radnice (grilování starosty a SOL)
nám. Republiky (grilování starosty a SOL)
náměs čko Pod platany (grilování starosty a SOL)
U Divošky (diskusní posezení)
hřiště (grilování starosty a SOL s fotbalem)
u hřiště M. Majerové (grilování starosty a SOL)
společenské centrum Okružní (diskusní posezení)
u křižovatky za Billou (grilování starosty a SOL)
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Ve volbách do zastupitelstva města Brna podporujeme číslo 5 koalici Lidovci & Starostové.
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Počítejte s námi!
Volby do zastupitelstva
městské čás Brno-sever 2022

1

Rádi si vás poslechneme, ozvěte se!
/ hnu SOL
+420 604 416 222

info@hnu SOL.cz
www.hnu SOL.cz
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