LESNÁ • VOLEBNÍ LISTY SEVERU
Starosta a hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o Lesné a městské čás
Pátek 16. září od 17h do 19h na louce radnice pod Slavíčkovou
– grilování starosty a SOL
Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, radními, zastupiteli
a kandidáty za Lesnou. Můžete si při tom opéct špekáček nebo kukuřici, občerstvit se a třeba
nás i grilovat na jakékoli téma.

Úterý 20. září od 18h ve společenském centru na Okružní
Přijďte posedět a podiskutovat se starostou, radními, zastupiteli a kandidáty za Lesnou.

volte
číslo

1

S námi se na Lesné
neztra te!

„Na konci druhého volebního období starostování už mohu hodno t, co se na městské
čás a zejména na Lesné 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

ZELEŇ A ČERTOVA ROKLE
Čertova rokle: Uplynulé období bylo kvůli extrémnímu suchu velice
komplikované. Výsledkem byla kůrovcová kalamita v lesoparku Čertova rokle.
Na to jsme reagovali zpracováním detailního Strategického plánu obnovy
zeleně v Čertově rokli, který je rozdělený do čtyř etap realizovaných
ve čtyřech letech. V současné době probíhá tře etapa. Vedle potřebných
bezpečnostních a pěstebních zásahů do porostu probíhají nové výsadby
stromů a keřů. Kromě toho jsou v celé rokli budovaná opatření pro zadržování
vody (strouhy, tra vody, průlehy), což je pro další vývoj rokle a Lesné
naprosto zásadní. A ve svazích vznikají pro erozní opatření, aby se holé svahy
zazelenaly a měly tak schopnost udržet vodu. Včetně letošní tře etapy bude
dohromady vysazeno v rokli takřka 500 nových stromů a bezmála 3.000 keřů,
přičemž je v rámci realizace tohoto projektu je počítáno s následnou údržbou.
Po celé tři roky probíhají pravidelné kontrolní dny prací pro veřejnost, kde
se mohou všichni seznámit s postupem celého projektu. Na tzv. náměs čku
v rokli vybudovala městská část studnu s pumpou a chystá se také zřízení
podzemní nádrže na vodu, ze které se budou realizovat zálivky nových
výsadeb. V severní čás rokle byly rozmístěny ornitologem ptačí budky, které
jsou průběžně kontrolovány. Většina z nich byla vloni i letos zahnízděných.
V rámci Čertovy rokle a okružních pěšin jsme také nastavili strategii zimní
údržby tak, aby nedocházelo k poškozování zeleně splavováním soli z pěších
tras. V současné době jsou v realizaci orientační směrovky v rokli, které zde
usnadní pohyb všem, kteří se v ní méně vyznají.
Nové výsadby ale neprobíhaly jen v rokli. Na ploše celé Lesné se každý rok
sází nové stromy a keře, z úrovně městské čás a také Veřejné zeleně města
Brna. Dohromady se tedy vysadí další stovky stromů, včetně několika desítek
ovocných stromů z dotačních programů. Bohužel i přes snahu Veřejné zeleně
města Brna, která zajišťuje zálivky, se v tomto extrémně suchém počasí nedaří
všechny nové výsadby udržet. Ty, které uschnou, budou postupně
nahrazované. Diskuse vyvolalo zdravotní kácení v některých částech Lesné,
např. pajasany za Brožíkovou nebo staré javory u hřiště Fillova. Vždy šlo
o stromy, které už dožívaly a byly kvůli svému zdravotnímu stavu

a kořenovému systému nebezpečné. Jsou místa,
kde správci technických sí nepovolí nové stromy a ani
keře. To je např. Seifertova, kde se podařilo u silnice
vyjednat malou výsadbu keřů.
Zabránění kácení: Jak Lesná stárne, dochází
k rekonstrukcím technických sí – nízkého napě ,
plynu a dalších. Ve všech těchto případech jednáme
se síťaři o tom, aby se v rámci rekonstrukcí vyhnuli
v maximální možné míře vzrostlým stromům, což
se za m daří. V rámci rekonstrukce nízkého napě
v pásu Brechtova – Ježkova – Blažkova – Nejedlého
a plánované rekonstrukce v oblas Jurkovičova
a Loosova bylo takto ušetřeno zhruba 100 stromů.
V rámci probíhající a na území zbytku Lesné plánované
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!

Ve volbách do zastupitelstva města Brna podporujeme
číslo 5 koalici Lidovci & Starostové.
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náměs podle urbanis cké studie Kanceláře architekta města,
což by znamenalo vytvoření bezbariérového průchodu od zastávky
tramvaje až k věžovému domu č. 4 na Halasově náměs . Byl
vybudovaný nový oplocený psí výběh nad konečnou v Čertově
rokli. Postupně jsou na nejfrekventovanějších trasách přidávány
odpadkové koše a lavičky.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Po období, kdy jsme museli z úrovně městské čás měnit ﬁrmu
zajišťující zimní údržbu, se situace stabilizovala. Během zimních
sezón se dolaďují priority zásahů směrem k hlavním trasám,
zastávkám MHD a přístupům ke školám. Speciální režim byl
nastavený v rámci Čertovy rokle, včetně vytvoření soustavy
udržovaných okruhů pro zimní výlety kolem rokle. Stálým
tématem diskusí s obyvateli Lesné jsou cedulky u pěších tras, které
nejsou podle platné legisla vy chodníky. Zde pla jiný režim,
než u smluv na údržbu chodníků, ale i valná většina těchto tzv. cest
v zeleni je v zimě udržovaná. Ovšem je to, jak stojí na cedulkách,
„mimo režim zimní údržby“, tedy je možné, že nedaleký chodník je
už ošetřený a tato cesta v zeleni teprve na ošetření čeká.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
V rámci připomínek k novému Územnímu plánu města Brna
jsme nesouhlasili se záměrem dopravního propojení Lesné
a Sadové přes údolí Zaječího potoka. Podobně jsme nesouhlasili
s dopravním propojením majícím charakter obchvatu z Obřan
na Barvy a do Seifertovy. V obou případech byl tento záměr
z návrhu nového ÚPMB vypuštěný a ponechaný pouze jako územní
rezerva.
Z úrovně městské čás byl zrekonstruovaný povrch parkovišť
na ulicích Nezvalova a Haškova.
Žádali jsme o opravu povrchu ulice Seifertova, což proběhlo
z úrovně Jihomoravského kraje (jde o krajskou silnici) koncem roku
2020. V rámci toho už nepovolila Policie ČR přechody přes
čtyřpruhovou silnici. Bylo tedy nutné pro zachování přechodů
stáhnout dopravu do dvou pruhů. Tím bylo dosaženo zvýšení
bezpečnos chodců na přechodech. Ve zbylém prostoru
požadoval Dopravní podnik města Brna vyhrazený pruh
pro autobus. Vzhledem k nedostatku parkovacích míst jsme s m
ale nesouhlasili a podařilo se prosadit možnost parkování
na Seifertově, čímž vzniklo zhruba 250 nových parkovacích míst.
Podle studie týkající se ulice Seifertovy má vést v severní (horní)
čás koridor pro cyklisty podél rodinných domů. V rámci toho má
město Brno v plánu tento dosud nedobudovaný úsek obslužné
silnice zpevnit.
Další parkovací místa vznikla na Okružní pod ulicí Slavíčkova,
kde jsme žádali o opatření zvyšující bezpečnost na přechodu
u zastávky autobusů a v rámci toho došlo k redukci jízdních pruhů

rekonstrukce plynového vedení se podařilo uchránit zhruba 300
stromů (díky tomu, že nové trasy povedou v chodnících). Podobně
postupujeme v případě projektu společnos T-Mobile
na zasíťování Lesné op ckým vláknem vedeným rychlým
internetem, kdy se upravovaly trasy tak, aby se vyhnuly stromům.
Pokos trávy: Na sucho a změnu klimatu je potřeba reagovat
i změnou strategie pokosu trávy. Byly stanovené lokality,
kde probíhá tzv. mozaiková seč, tedy kde zůstávají ponechaná
místa nesečené trávy. S m, že prioritou je sekání kolem pěších
tras, kde se pohybují psi.
ZADRŽOVÁNÍ VODY
V rámci opakujících se suchých období je nepochybné,
že jedinou cestou je zadržet a využít maximální možné množství
vody, která naprší. Kromě opatření v Čertově rokli, tedy dnes již
stovek metrů tra vodů, průlehů, zasakovacích struh a plůtků
ve svazích začneme s postupnou realizací aktuálně zpracované
Studie adaptačních opatření na využi srážkových vod. Tuto
podrobnou analýzu, která vznikla z popudu městské čás , zadalo
město Brno a byla v jejím rámci prověřená celá Lesná. Víme tak,
jaké zpevněné cesty a parkoviště mohou při realizaci navržených
opatření zadržet nebo do zeleně odvést nejvíce dešťové vody.
Stejně jako víme, jaká opatření je možné udělat v rámci budov
mateřských a základních škol na Lesné. Počítáme s m,
že navržené způsoby využi dešťové vody co nejrychleji
zrealizujeme.
LÁVKA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A PĚŠÍ CESTY
V roce 2020 byla realizovaná lávka přes Čertovu rokli, která
propojila východní a západní část Lesné tak, jak to měli v plánu
už architek Lesné a jak jsme o to usilovali od roku 2011, když jsme
ještě jako občanské inicia vy realizovali grantový projekt Čertova
rokle - srdce Lesné. V rámci lávky vzniklo osvětlení v úseku ke škole
Blažkova a vytvořil se tak od té doby velice oblíbený promenádní
okruh kolem rokle. Zásadní proměnou prošel také nevyužívaný
a zanedbaný prostor u konečné tramvaje, kde jsou pro lepší
zadržování vody místo asfaltu nově mlatové cesty, nové lavičky
a veřejné osvětlení. V současné době se realizuje úprava prostoru
pod kostelem s pro erozními prvky a schody v kopci. Dokončená
byla úprava prostoru mezi domy č. 3 a č. 4 na Halasově náměs 3,
kde vznikla zatravněná plocha namísto betonu a byly tady
vysazené stromy. Mobiliář zde na základě nesouhlasu většiny
místních obyvatel nebyl realizovaný. Postupně jsou podle
ﬁnančních prostředků opravované další úseky původních
asfaltových cest v rámci Lesné, v poslední době pod lanovým
centrem, za Brožíkovou, pod Slavíčkovou k zastávce, na Třískalově
u hřiště a další úseky jsou připravené. Byly zpevněny další často
využívané prošlapy, především mezi věžovými domy Nejedlého.
Žádali jsme město Brno o realizaci první etapy úpravy Halasova
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Fotka výsadby stromů

a vzniku možnos parkování. V řešení je naše další žádost
o navýšení parkovacích míst na Okružní tak, že by byl protažený
parkovací pruh mezi Billou a odbočkou na Loosovu. Studií jsme
prověřili možnost navýšení parkovacích míst v komplikované
lokalitě Loosova. V jednání je stavba garážového domu
pod poliklinikou, který by ﬁnancovalo město Brno. Problémem je
za m vedení vysokotlakého plynovodu, které to neumožňuje.
Nemalé množství parkovacích míst se uvolnilo kvůli podnětům
městské čás Brněnským komunikacím na řešení vozidel
bez platné technické kontroly (byť proces odstranění těchto
vozidel díky nastavení zákonů trvá dost dlouho).
Rezidentní parkování: Vzhledem k charakteru Lesné a hlavně
stanovisku správce komunikací společnos Brněnské komunikace,
že chodníky na Lesné nejsou pojízdné, je možnost rezidentního
parkování komplikovaná. Vyznačená modře mohou být pouze
legální parkovací místa a současný způsob parkování na Lesné
s m bohužel není v souladu. S odborem dopravy Magistrátu
města Brna hledáme možnos , jak umožnit budoucí možné
rozšíření rezidentního parkování na Lesnou.
CYKLODOPRAVA
Iniciovali jsme vznik studie prověřující možnos cyklodopravy
v rámci Lesné. V prvních analýzách se jeví reálná možnost
obousměrné cyklostezky vedle chodníku na Seifertově a částečné
vedení cyklopruhu po Okružní. Prověřovaný je také oddělený
cyklokoridor vnitřní čás Lesné. Jako reálně realizovatelné se jeví
propojení pro cyklisty přes lávku u Lídlu do Černých Polí. Záměr
cyklostezky Lesná – Soběšice a dál směrem Vranov je
komplikovaný kvůli majetkoprávním vztahům. Původní záměr vést
trasu kolem rozvodny se nezdařil, tehdejší EON (dnes EGD) s mto
nesouhlasil. Projektovaná je tedy cyklostezka na straně
nad Lesnou, po pozemcích Mendelovy univerzity. K tomu je třeba
tento záměr koordinovat s rekonstrukcí krajské silnice. V současné
době začínají z úrovně města Brna a JM kraje projekční práce.
TRAMVAJ NA LESNOU
Diskutovaným tématem je záměr města Brna prodloužit
tramvajovou linku č. 5 po Okružní do Čertovy rokle. Obecně
dlouhodobě navrhujeme prodloužení trolejbusu na Lesnou,
což by bylo technicky a ﬁnančně daleko méně náročné a případně
by takto mohl jezdit trolejbus kolem celé Lesné. Což v případě
tramvaje možné není, ta by v případě východní trasy končila
u Domova seniorů na Jurkovičově. Vedení tramvaje v jížní čás
po Okružní se nejeví jako záměr přínosný, takto jsme se ve směru
k městu Brnu opakovaně vyjádřili a tento záměr nepodporujeme.
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Jsme v rámci pravidelných bezpečnostních skupin v průběžném
kontaktu se zástupci městské policie a policie PČR. Upozorňujeme

je na problema cké lokality a jsme průběžně informováni
o bezpečnostní situaci na Lesné. Tématem jsou také dohledové
kamery, které za m na Lesné chybí, protože to není technicky
možné – město Brno tady nemá připojení na op cké vlákno. Proto
jsme vstoupili v jednání s poskytovateli internetu, a pokud
na Lesné vybudují novou síť op ckého vlákna, vzniknou nápojné
body, na které by mohlo být možné v budoucnu napojit kamery
městského dohledového kamerového systému. Pokud jde
o dopravní bezpečnost chodců, iniciovali jsme z úrovně městské
čás zvýšení bezpečnos na přechodech na Seifertově,
na přechodu u zastávky Slavíčkova na Okružní, zpomalovací prvky
na vedlejší komunikaci kolem rodinných domů na Seifertově,
zpomalovací prvek u místa na přecházení na Brechtově
nebo úpravy kolem Billy – přechod a zábradlí. Spolu s pe ční akcí
občanů jsme žádali o úpravy přechodu na Dusíkově u ekodvora.
Na Halasově náměs byly vybudované nové podzemní kontejnery,
byla navýšena frekvence vývozu košů. Na místech, kde je to
potřebné, jsou průběžně přidávané nové koše. Po dohodě
s příslušnými ins tucemi byly výtvarně vyzdobené některé
opakovaně pomalované objekty – na konečné v Čertově rokli
nebo na železniční zastávce Lesná.
Dlouhodobě ak vně bojujeme pro vizuálnímu smogu,
na billboardech nás neuvidíte. Kolem Lesné zmizelo v posledních
letech deset konstrukcí billboardů a budeme se snažit, aby i dalším
nebyla prodlužovaná doba platnos .
ŠKOLY A ŠKOLKY
V posledním období bylo potřeba především rozsáhlé
a náročné sta cké zajištění budovy MČ Loosova, kde probíhá nyní
už tře etapa stavebních prací včetně rekonstrukce varny. Varny
byly rekonstruované také v budovách MŠ Brechtova
a MŠ Šrámkova. U obou základních škol – Milénova i Blažkova
se připravuje bezbariérová úprava přístupu. Blažkova je ve stadiu
přípravy projektu, Milénova se začíná realizovat a hotovo by mělo
být na jaře příš ho roku. Pod školou Blažkova bylo kompletně
rekonstruované školní hřiště.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
Postupně probíhají další rekonstrukce. Velké hřiště vzniklo
na ulici Brechtova; upravená byla plocha před blokem Ježkova
vč. pingpongového stolu; z důvodu havarijního stavu původní
herní sestavy začala první etapou rekonstrukce hřiště Blažkova,
tzv. Opavia; rekonstrukcí prošla první část dětského hřiště
na Heleny Malířové a rekonstruované bylo i vedlejší sportoviště.
Připravují se úpravy dětského hřiště na tzv. krátké ulici Heleny
Malířové. Na mnoha dětských hřiš ch byly instalované s nící
plachty. Na více místech byly na žádost obyvatel doplněné
pingpongové stoly. V rámci par cipa vního rozpočtu vznikne
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s námi se na Lesné neztra te
na jaře příš ho roku lesní dětské hřiště na hranicích
městské čás Brno-sever pod ulicí Jurkovičovou mezi
Lesnou a Sadovou.
PRAMEN U KAPLIČKY, RYBNÍČKY NAD DIVIŠKOU
Ve spolupráci se zástupci MČ Královo Pole, na jejímž
území leží kaple sv. Antonína, uvažujeme o zprovoznění
vodního koryta vedoucí k prameni a kolem kaple.
Vyhledávaným místem procházek jsou také na území
MČ Královo Pole ležící tzv. rybníčky nad Divišovou
čtvr . Spolu s MČ Královo Pole jsme iniciovali jednání
s Lesním podnikem Kř ny, správcem rybníčků
a okolního lesa, a městem Brnem o rekonstrukci těchto
rybníčků a revitalizaci jejich okolí včetně vybudování
mobiláře. Mendelova univerzita, které tyto pozemky
patří, má v plánu ve spolupráci s městem Brnem
provést prostřednictvím ŠLP tuto rekonstrukci v daném
území, vč. úpravy přístupové cesty k těmto rybníčkům.
RODINY A SENIOŘI
Podporujeme činnost family a senior pointu
na Okružní. Pro seniory zde probíhají pravidelné
programy. V rámci covidové pandemie jsme zde
nabízeli zdarma roušky a dezinfekční roztoky.
Podporujeme činnost senior klubu na Ibsenově, kde
se podařilo vyjednat instalaci plošiny pro méně mobilní
účastníky pravidelných akcí klubu.
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. Dříve využívala městská část možnos
10% z těchto peněz použít na jiné účely v rámci činnos
radnice. Díky zlepšení správy bytového fondu má
městská část 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. Proběhlo množství zateplování
domů, oprav střech a vnitřních rozvodů. A především
začaly ulicemi Jurkovičova a Vaculíkova potřebné velké
rekonstrukce domů a bytů, včetně bytových jader.
POLIKLINIKA
Byla dokončena z ﬁnancí města Brna rekonstrukce
vnějšího opláštění polikliniky. Vzhledem k tomu,
že je třeba dalších vnitřních rekonstrukcí, na které
v rámci rozdělení kompetencí a ﬁnancí městská část
nedosáhne, předali jsme správcovství polikliniky městu
Brnu. Což bude pro další provoz této budovy určitě
lepší. Město Brno nastavilo nový režim na parkoviš
pod poliklinikou.

REGULACE VÝSTAVBY
Nemáme z úrovně samosprávy městské čás kompetenci na to, abychom
jakýkoli stavební záměr zamítli. To je záležitos pouze stavebního úřadu jako
orgánu státní správy. Jako samospráva městské čás sledujeme všechna
územní řízení a případně vstupujeme do těchto řízení jako účastníci
a podáváme námitky nebo následně odvolání. Jako například v případě
záměru stavby Viladomu na ulici Kupkova nebo v případě dlouhá léta
trvajícímu problému s nedostavěným objektem na ulici Dusíkova v místech
bývalé restaurace U Silvera. Stejně tak jsme vstupovali do územního řízení při
povolování stavby na Halasově náměs (místo tržnice) a budeme sledovat
vývoj kolem soukromého objektu prodejny koberců.
SPORT A KULTURA
Každou zimu provozuje SVČ Lužánky u ZŠ Milénova umělé kluziště pořízené
městskou čás . Podporujeme činnost TJ Start, TJ Tesla, ﬂorbalu Ha rick.
S TJ Tesla jsme se dohodli na obnovení letního provozu brouzdaliště
(po rekonstrukci celého zařízení). Plánujeme vybudovat na Lesné
pétanquové hřiště. Tradiční akcí je Jarní běh Severem a podzimní cyklozávody
Soběšická mulda. Jako jediné „životaschopné“ místo na pořádání
farmářských trhů se ukázalo Halasovo náměs , kde se daří trhy udržet.
Pravidelně probíhají na louce pod Slavíčkovou Dny radnice a podzimní Dny
seniorů. V budově společenského centra MČ Brno-sever jsou pořádané
pravidelné výstavy prací výtvarníků. Každoročně slavnostně rozsvěcujeme
vánoční strom na Lesné. V posledních letech jsme se přidali k mezinárodní
květnové akci Vítání ptačího zpěvu, která probíhá v okolí MŠ Loosova.
Podporujeme Roklefest v amﬁteátru v Čertově rokli a oblíbené letní
promítání ﬁlmů.
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

6.9.
8.9.
9.9.
11.9.
11.9.
12.9.
14.9.
16.9.
17.9.
18.9.
18.9.
18.9.
Kohoutova - Soběšická
M. Majerové - Písečník 19.9.
Lesná
20.9.
Majdalenky 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
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Rádi si vás poslechneme, ozvěte se!
/ hnu SOL
+420 604 416 222

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