ČERNÁ POLE • VOLEBNÍ LIST SEVERU
Starosta a Hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o Černých Polích a městské čás
Čtvrtek 8. září od 18h kavárna ERA
Přijďte posedět a podiskutovat se starostou, zastupiteli a kandidáty za Černá Pole.
Neděle 11. září od 14h do 16h na nám. SNP
a od 17h do 18h v parku Schreberovy zahrádky – grilování starosty a SOL
Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, zastupiteli a kandidáty
za Černá Pole. Můžete si při tom opéct špekáček nebo kukuřici, občerstvit se a třeba
nás i grilovat na jakékoli téma.

volte
číslo

1

S námi se v Černých Polích
neztra te!

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

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
V Černých Polích 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
na celodenní režim (B). Jako městská část jsme k rezidentnímu parkování přistoupili poté,
co po volbách v roce 2018 nové vedení města Brna rezidentní parkování nezrušilo
a na začátku roku 2019 začali obyvatelé Černých Polí zavedení rezidentního parkování
požadovat. Se zástupci odboru dopravy Magistrátu města Brna jsme z úrovně městské čás
všechny ulice osobně procházeli a všude jsme požadovali, aby byl vyznačený maximální
počet míst, kde se dá zákonem stanoveným způsobem parkovat. V rámci všech rezidentních
oblas Černých Polí byly organizované besedy s jejich obyvateli, kde byla konkrétní řešení
v rámci jednotlivých ulic představena.
Parkování: Podařilo se prosadit, že na ulici Merhautova byla po opravě kolejového svršku
možnost legálního parkování (do té doby zde bylo parkování kromě nočních hodin nelegální).
Vzniká studie prověřující zkapacitnění parkování v oblas nám. SNP a ulice Bieblovy. Co je
za m bohužel v nedohlednu, je parkovací dům v areálu Dětské nemocnice. V tomto ohledu
se nedohodlo město Brno s Dětskou nemocnicí o způsobu jeho provozu a je otázka, jestli
vyjde plán nemocnice, že by ho stavěla sama z peněz ministerstva zdravotnictví.
Přechody: Častým tématem diskusí jsou přechody. Na Lesnické, přestože jsme o to mnohokrát odbor dopravy MMB žádali, tak bohužel žádný přechod povolený nebude (jedině,
že by šlo o přechod se semaforem). S odůvodněním, že před tramvají nemá chodec přednost,
což je zvláště v případě dě nebezpečné. Nemůže tak přibýt ani žádný další na Merhautově.
Zůstanou tedy pouze ty přechody přes koleje, které zde už byly dříve. Trvale komplikovaná
byla situace v rámci křižovatky Studená, Marie Majerové a Merhautova, resp. Seifertova.
Tady dlouhodobě nebyly schváleny přechody, tak zde byly na žádost městské čás instalované zpomalovací prahy. Bohužel byly v rámci rekonstrukce Lesnické zrušené přechody
v nápojných ulicích. Pro tomu jsme protestovali a žádali o jejich znovuobnovení. Ale odbor
dopravy MMB to zamítl s poukazem na již provedené stavební úpravy na místa pro přecházení a skutečnost, že v rámci rezidentního parkování jde o Zónu 30.
REKONSTRUKCE ULIC
Vstupujeme do všech jednání a příprav rekonstrukcí ulic realizovaných městem Brnem.
Tyto realizace projednáváme a informujeme o tom obyvatele příslušných ulic. Bylo tomu tak
v případě Pﬂegrovy, Studené, kde se projednával projekt už v roce 2016, Merhautovy,
Pospíšilovy. Pouze v případě Lesnické nebylo možné kvůli covidovým opatřením svolat
setkání s občany.
Merhautova: Takřka 15 let usilovala městská část, obyvatelé Merhautovy a projíždějící
řidiči o opravu nevyhovujícího a hlučného kolejového svršku. K tomu došlo v roce 2020
a díky neústupnos městské čás bylo umožněno parkování na Merhautově. Původně se zde
to ž nemělo parkovat a automobilová doprava měla být vedena vedle kolejí.

Lesnická: Proběhla už od roku 2016 ohlášená rekonstrukce
ulice Lesnická. V průběhu projekční přípravy jsme za městskou
část požadovali zachování maximálního počtu vzrostlých stromů
a nové výsadby všude, kde to bude možné. Kácely se tak pouze ty
stromy, které byly špatné zdravotně a které nepovolila z důvodu
výhledu do křižovatek policie ČR. Realizoval se projekt nových
výsadeb. Na Lesnické vznikly nové zastávkové přístřešky.
Krkoškova: Dlouhodobě jsme jednali jak se zástupci obyvatel
Krkoškovy, tak s městem Brnem o podobě této ulice po již
nevyhnutelné rekonstrukci vodovodu z počátku minulého stole .
Je připravený, jak bylo řečeno, nejzelenější projekt v Brně, který
bude obsahovat podúrovňový závlahový systém nových stromů,
které zde budou vysazeny. Realizaci této rekonstrukce plánuje
město Brno začít koncem letošního roku.
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Pravidelně se setkáváme se zástupci městské policie Brno
a Policie ČR, kterým předáváme z úrovně městské čás poznatky
a požadavky a oni nás informují o situaci. Městem Brnem byly

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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s námi se na městské čás neztra te
Černá Pole • Divišova čtvrť • Husovice
Lesná • Soběšice • Zábrdovice
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s námi se v Černých Polích neztra te
realizované naše požadavky o rozšíření kamerového systému
do oblas podchodu na tř. Gen. Píky, který je už nyní nejen
celodenně osvětlený, ale i monitorovaný kamerami, vč. prostoru
kolem vstupu do podchodu a tramvajové zastávky. S policií
a odborem sociálních věcí Magistrátu města Brna řešíme
průběžně přítomnost lidí bez domova v blízkos konečné tramvaje
ve Štefánikově čtvr , v rámci nedalekého vnitrobloku ulic
Merhautova – Kotěrova – Provazníkova nebo ve Schreberových
zahrádkách. V těchto problema ckých místech je také prováděný
častější úklid. Na základě požadavků občanů jsme žádali město
Brno o rozšíření obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace
alkoholu o okolí některých restauračních zařízení. Některé objekty
s neustálými graﬃ jsme nechali pomalovat, případně to iniciovali
u jejich majitele, např. trafostanice na konečné tramvaje,
přístřešek na popelnice na Provazníkově, zastávky a objekt
trafostanice na nádraží Lesná.
Vizuální smog: Dlouhodobě bojujeme za odstranění billboardů
a na billboardech nás neuvidíte. Zmizelo jich už z okolí
Merhautovy několik a mnoho dalších kolem Lesné. Tam, kde je
to v naší moci, což byly i velké BigBoardové konstrukce
na křižovatce Jugoslávská-Mehautova, neprodloužíme možnost
těchto staveb. Tam, kde se vyjadřuje magistrátní odbor majetku,
chceme, aby nebyly souhlasy s prodloužením udělované.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ A PARKY
Na ulici Bieblova bylo vedle dětského hřiště dokončené
i sportoviště a odpočinková zóna. Rekonstruovaný byl také parčík
na ulici Bendlova. Ve Schreberových zahrádkách by mělo v rámci
par cipa vního rozpočtu vzniknout do konce roku pítko.
V korunách stromů kolem parku byly rozmístěny ornitologem
ptačí budky, které jsou pravidelně kontrolované a většina z nich
byla vloni i letos zahnízděných. Na hřiš nám. SNP byla opravená
pyramida a v provozu jsou mlžítka. Opravené bude v letošním roce
hřiště za mateřskou školou na Marie Majerové.
ŠKOLY A ŠKOLKY
Z úrovně městské čás jsme zajis li potřebnou opravu střechy
na ZŠ Zemědělská (budova Jugoslávská). Sta cké problémy bylo
potřeba stavebně vyřešit v rámci budovy MŠ nám. SNP. Byla
dokončená a je již plně funkční nová MŠ na Sýpce, projekčně
zajištěná městskou čás a ﬁnancovaná z úrovně města Brna.
ZELEŇ
V případě stromů jde v Černých Polích především o stromořadí
v ulicích, které jsou ve správě Veřejné zeleně města Brna. VZMB
provádí průběžně bezpečnostní a zdravotní kácení a vždy
požadujeme, pokud to dovolují technické sítě, nové výsadby. Nové
výsadby proběhly i v Schreberových zahrádkách. Letošní
extrémně suché počasí zapříčinilo uschnu některých z těchto
výsadeb, přestože je VZMB zalévala. Na podzim dojde k náhradě
stromů, které se neujaly. Dendrologicky byly prověřeny všechny
stromy v rámci velkého vnitrobloku Merhautova, Kotěrova,
Provazníkova a proběhlo bezpečnostní kácení nebezpečných
stromů. Z úrovně městské čás vzniká studie revitalizace celého
tohoto vnitrobloku. Problémy jsme měli v roce 2021
se zajišťováním pokosu trávy. Stávající ﬁrma dala neočekávaně
v květnu výpověď a nedařilo se najít náhradu. Nyní je už
vysoutěžená nová ﬁrma a situace se pomalu stabilizuje.
KULTURA A SPORT
Vznikl znak Černých Polí, zasloužili se o to členové spolku
Helianthus ve spolupráci s heraldickou odbornou veřejnos .

Každoročně se slavnostně rozsvěcuje vánoční strom na nám. SNP spojený s Mikulášskou
nadílkou. V listopadu je vždy lampiónový průvod v Schreberových zahrádkách. Společně
se spolkem Helianthus jsme začali ve Schreberových zahrádkách s květnovými akcemi
ke Dni rodiny. Na nám. SNP jsou každý rok v září slavnos vína a jídla. Ve spolupráci s tvůrcem
památníčku jsme instalovali na roh ulice Demlova a Trávníky střed vesmíru, který sem
umís li v žákovských letech vědci Jiří Grygar a Jan Ženíšek. Společně se spolkem Helianthus
probíhají komentované prohlídky Černých Polí. Městská část projektovala a z dotace města
Brna byly postaveny nové sportovní nafukovací haly u ZŠ Janouškova. Podporujeme také
TJ Slovan Černá Pole. Vedle kinokavárny bylo zrekonstruované hřiště na pétanque.
REGULACE A VÝSTAVBY
Velkým tématem poslední doby je nová výstavba v rámci výstavby stávající, a to zejména
ve Štefánikově čtvr . Jde především o záměry bytových domů v tradiční zástavbě rodinnými
domy. Jako samospráva městské čás toto nepodporujeme a žádali jsme o maximální
možnou regulaci v rámci vznikajícího nového územního plánu města Brna. Také dlouhodobě
žádáme o zpracování regulačního plánu zejména v oblas Štefánikovy čtvr . Nemáme ale
kompetenci na to, abychom jakýkoli stavební záměr zamítli. To je čistě věcí stavebního
úřadu jako orgánu státní správy. Jako samospráva městské čás vstupujeme do těchto řízení
jako účastníci a podáváme námitky, případně odvolání. Jsme pro nadměrné velikos
nových domů, zvlášť pokud nejsou vytvořená nová parkovací místa. Nicméně
je na posouzení orgánů státní správy, zda budou námitky nebo odvolání úspěšná.
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 bylo využívána část z těchto peněz
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
probíhají paspor zace bytů odhaluje nelegálně podnajímané byty, které se vrací a jsou
přidělovány žadatelům. Proběhlo množství zateplování domů, oprav střech a vnitřních
rozvodů. A především začaly ulicí Bieblova potřebné velké rekonstrukce domů a bytů,
včetně bytových jader.

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 hotelu Orion za Billou (grilování starosty a SOL)
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Ve volbách do zastupitelstva města Brna podporujeme číslo 5 koalici Lidovci & Starostové.
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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