ZÁBRDOVICE • VOLEBNÍ LIST SEVERU
Starosta a hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o Zábrdovicích a městské čás
Středa 14. září od 18h Café in the Ghe o na Bra slavské u platanu
Přijďte posedět a podiskutovat se starostou, radními, zastupiteli a kandidáty za Zábrdovice.

Neděle 18. září od 14h do 16h na plácku Pod platany – grilování starosty a SOL
Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, radními, zastupiteli a kandidáty
za Zábrdovice. 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 Zábrdovicích
neztra te!

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

JIH BRNA-SEVERU
Historicky je část Zábrdovic součás městské čás Brno-sever. Hranicí městské
čás jsou v Zábrdovicích ulice Tkalcovská, Cejl po Soudní, Soudní, Hvězdová
a Francouzská směrem k ulici Milady Horákové. Je to území rozmanité,
v některých místech nezřídka divoké a problema cké. Zároveň je to území, které
se v posledních letech rychle mění, a kde se realizuje množství nové výstavby.
Městská část má tady radnici a je tak každodenně s touto oblas ve styku.
BEZPEČNOST
Budeme pokračovat v pravidelných schůzkách se zástupci Policie ČR a Městské
policie Brno, kde jsme informovaní o aktuální situaci a z úrovně městské čás
informujeme policii. Průběžně v rámci toho požadujeme, aby policie prováděla
zvýšený dohled v problema ckých místech. Požadovali jsme, aby město Brno
rozšířilo kamerový dohledový systém, aktuálně se tak stane v prostoru prodejny
Albert. V rámci řešení drogové problema ky se pravidelně obracíme na Toxi tým
Policie ČR, v poslední době došlo k několika zásahům pro distributorům drog
v této oblas . V minulém roce jsme navázali spolupráci se společnos Podané
ruce, která monitoruje veřejné prostory obecních domů a provádí sběr
aplikačních pomůcek. Informace, které takto získáváme, předáváme Toxi týmu
PČR. Od Magistrátu města Brna požadujeme zřízení drogového centra, aby se
na ulicích a v parcích, především v parku na Tkalcovské, nekontrolovaně
neaplikovaly omamné látky. Spolupracujeme a vyměňujeme si informace také
s neziskovými organizacemi v této oblas působícími. Podporujeme rozšíření
počtu asistentů prevence kriminality městské policie tak, aby to mohli působit
převážně v této oblas .
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Někteří spoluobčané nejsou bohužel ochotní dodržovat základní pravidla
slušnos a veřejnou vyhlášku města Brna. A výsledek všichni známe.
V problema ckých částech Zábrdovic zajišťuje městská část v pracovní dny
každodenní úklid, včetně pravidelného čištění chodníků. Pokusíme se zařadit
i nedělní úklidy. Městská část také zajišťuje svoz neustále se na některých místech
objevujících černých skládek v ulicích. Tam, kde to mohlo pomoci, jsme přesunuli
stanoviště kontejnerů na odpad. V plánu jsou i podzemní kontejnery, ale za m
to nebylo možné z důvodu množství technických sí pod povrchem. Na
Svitavském nábřeží u Zábrdovického mostu jsme zřídili oplocené kontejnerové
stání. Na začátku ulice Vranovská chystáme zpevněné oplocené stání pro
kontejnery, aby nestály na chodníku. Na ulici Francouzská se vedle úklidu snažíme
obnovovat zelené pásy kolem silnice. Přemístěné z chodníku na protější stranu

budou také kontejnery na separovaný odpad na začátku
ulice Merhautovy pod Dětskou nemocnicí. Co se týče
košů, technické sítě v chodnících komplikují možnost
umístění více košů v ulicích. Koše nejdou upevnit
do chodníku a pokud jsou pouze volně stojící, bohužel
na svých místech nezůstávají.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
V Zábrdovicích byl městem Brnem zavedený 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 jej po volbách v roce 2018
nové vedení města Brna nezrušilo a od roku 2019 začali
obyvatelé Zábrdovic zavedení rezidentního parkování
požadovat. Se zástupci odboru dopravy MMB jsme
z úrovně městské čás všechny ulice Zábrdovic patřící

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 v Zábrdovicích neztra te
k Brnu-sever osobně procházeli a všude jsme požadovali,
aby byl vyznačený maximální počet míst, kde se dá
zákonem stanoveným způsobem parkovat.
CYKLODOPRAVA
V úseku od Zábrdovického mostu po park Tkalcovská
vede Zábrdovicemi využívaná cyklostezka. Žádali jsme
město Brno o prověření možnos zlepšení jejího
průchodu parkem Tkalcovská, kde jsou problema cké
železniční koleje. Ak vně spolupracujeme na vzniku této
studie a dohlížíme na to, aby její závěry byly v souladu
s dalšími dokumenty města Brna týkajícími se tohoto
parku.
PLÁCEK POD PLATANY
Z úrovně městské čás jsme upravili tak zvaný plácek
Pod platany jako veřejný prostor. Bylo tak zrušeno
parkování kolem stromů, což je návrat k původnímu stavu.
Už před lety tady byl malý parčík. Přestože se zde
nega vně v podobě nepořádku projevuje bezprostřední
přítomnost prodejny potravin, veřejné prostory určené
k pobytu jsou potřeba v každé městské čtvr . Pod platany
vzniklo i osvětlení a možnost připojení na elektrickou
energii v případě kulturních akcí. Zavedli jsme tady
slavnostní rozsvěcování vánočního osvětlení.
PARK TKALCOVSKÁ
Park u řeky na Tkalcovské má velký potenciál, ale také
je velmi problema cký. Nedávno se podařilo omezit
trvalou přítomnost lidí bez domova na tomto místě. Bylo
realizované veřejné osvětlení v parku, o které jsme žádali.
Došlo k opravě laviček. Na naši žádost Povodí Moravy
vyčis lo vodní plochu a břehy náhonu a policie začala
systema cky dohlížet a nedávat tak klid a prostor lidem
aplikujícím si drogy. Pomalu, ale jistě se situace v tomto
místě zlepšuje. Otázkou jsou také koleje pro nající park,
navrhovali jsme vyřešit srovnání terénu tak, aby nebyly
bariérou. Ale jejich zachování, zejména přímého úseku
kolem řeky, je žádoucí. Jsou už posledním dokladem
existence železniční tra , tzv. staré Tišnovky, po které
jezdil parní vlak od roku 1885 až do roku 1962. Z úrovně
města Brna vzniká studie na revitalizaci tohoto parku.
OBECNÍ BYTY
V rámci vedení městské čás jsme prosadili nejnižší
možné 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. Městská část neprodlužuje smlouvy s těmi nájemníky, kteří
nerespektují domovní řád a pravidla nájemní smlouvy. Velkou rekonstrukcí
prošel dům na Cejlu 68. Jednáme s majiteli Pekárenského dvora o možnos
rekonstrukce bývalé pasáže v domě na Cejlu 83 a její propojení s budoucím
komplexem Pekárenský dvůr. Stabilizovaná byla situace v domě na ulici
Vranovská 22-26, městská část zde zřídila vrátnici a stálou domovní službu
a proběhly úpravy vnitřních prostor tohoto domu. Budeme pokračovat
v opravách a úpravách společných prostor jednotlivých domů v této oblas .
KULTURA
Založili jsme tradici rozsvěcování vánočního platanu s hudebním a pěveckým
programem. Podporujeme Fašank neboli Masopust, který bohužel už dva roky
kvůli covidu nebyl. Městská část je spolupořadatelem srpnového fes valu
Překročme řeku, kterého součás je každoročně program v parku na Tkalcovské.
Tady také probíhalo zahájení oslav výročí 60 let ukončení provozu na železniční
tra stará Tišnovka. Spolupracujeme s Muzeem romské kultury, které sídlí
napro radnici. Úspěch měly komentované procházky na téma tex lní historie
Zábrdovic v oblas Cejlu, Svitavského nábřeží a parku na Tkalcovské. V parku
na Tkalcovské jsme ve spolupráci s fakultou výtvarných umění VUT nechali
instalovat výtvarně pojatý velký mobiliář připomínající římské Koloseum.
HOVORY S OBČANY
O rozvoji lokality a jejich problémech je potřeba vzájemně diskutovat.
Z úrovně vedení městské čás se účastníme diskusních stolů v rámci akcí
v káznici nebo v rámci Ghe ofestu. Diskutovali jsme s obyvateli kolem plácku
Pod platany o situaci v tomto místě. Plánujeme pravidelné hovory s občany
v Zábrdovicích.

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 U supa (diskusní posezení)
18:00 kavárna ERA (diskusní posezení)
17:00 sokolská zahrada (grilování starosty a SOL)
14:00 nám. SNP (grilování starosty a SOL)
17:00 Schreberovy zahrádky (grilování starosty a SOL)
18:00 restaurace Musilka (diskusní posezení)
18:00 Café in the Ghe o (diskusní posezení)
17:00 louka radnice (grilování starosty a SOL)
17:00 nám. Republiky (grilování starosty a SOL)
14:00 náměs čko Pod platany (grilování starosty a SOL)
16:30 U Divošky (diskusní posezení)
18:00 hřiště (grilování starosty a SOL s fotbalem)
17:00 u hřiště M. Majerové (grilování starosty a SOL)
18:00 společenské centrum Okružní (diskusní posezení)
17:00 u křižovatky 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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