MAJDALENKY • VOLEBNÍ LIST SEVERU
Starosta a hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o Majdalenkách a městské čás
Středa 21. září od 17h do 19h u hotelu Orion za Billou
– grilování starosty a SOL

volte
číslo

1

S námi se na Majdalenkách
neztra te!

Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, radními,
zastupiteli a kandidáty za Majdalenky. Můžete si při tom opéct špekáček
nebo kukuřici, občerstvit se a třeba nás i grilovat na jakékoli téma.
„Na konci druhého volebního období starostování už mohu hodno t,
co se na městské čás a zejména na Majdalenkách 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

PARK MAJDALENKY
Projekt parku na Majdalenkách byl v rámci hlasování
v Par cipa vním rozpočtu města Brna úspěšný. Díky
všem hlasujícím a nasazení spolku Majdalenky. Počítali
jsme s m, že už letos bude hotový. Bohužel se celý
proces výstavby zdržel námitkami v územním řízení,
ale přesto je stále šance, že se vše podaří včas.
ZELEŇ
Na Majdalenkách proběhla nová výsadba stromů. Díky
nedávnému vyřešení majetkoprávních vztahů ve vnitřní
čás Majdalenek je možné potřebným způsobem
zajišťovat údržbu zeleně, což bohužel nejde v jiných
částech, například směrem k Majáku. V tomto případě
můžeme pouze vyzývat soukromého vlastníka.
Pravidelně se v oblas Majdalenek zapojujeme
do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
DOPRAVA A BEZPEČNOST
Po mnoha žádostech se podařilo prosadit přechod
pro chodce pod Billou. Bezpečnost chodců byla v těchto
místech zvýšena také díky novému zábradlí. A došlo
k vybudování několika op cky a pro nevidomé
a slabozraké i hmatově zvýrazněných míst na přecházení.
O další opatření žádáme v místě křižovatky za Billou,
do které ús i pěší cesta. Měl by tady vzniknout
zpomalovací prvek v podobě stavebního vyvýšení
prostoru křižovatky. Řešil se opět přechod u ekodvora.
O jeho lepší zabezpečení už před časem žádala městská
část, po další kolizi auta s chodci jsme podní li vznik
pe ce a znovu jsme současně s m žádali o bezpečnostní

opatření. Odbor dopravy s m tentokrát souhlasil
a přechod bude potřebným způsobem zvýrazněný.
V souvislos s m byl z úrovně městské čás vybudovaný
pasivní radar na příjezdu od Soběšic, který pomohl
k částečnému zklidnění dopravy v tomto místě.
PARKOVÁNÍ
Řešili jsme problémy, které přináší historicky
nedořešené majetkoprávní vztahy pozemků
na Majdalenkách. Vlastník jednoho z veřejných parkovišť
na ulici Dusíkova měl v plánu zpoplatnit parkování, čemuž
se podařilo zabránit. Problémem jsou také trvale

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 • Husovice • Majdalenky
Lesná • Soběšice • Zábrdovice
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s námi se na Majdalenkách neztra te
odstavená vozidla bez technické
kontroly. Ten může výzvou
k odstranění řešit pouze vlastník
nebo správce komunikace.
Konkrétním příkladem je
parkoviště vedle bývalé restaurace
Silver. Vzhledem k tomu, že je
soukromé, městská část bohužel
nemůže zde odstavená vozidla
odstranit.
VLASTNICTVÍ POZEMKŮ
Městská část se ve spolupráci
s m íst n ím i SVJ za s a d ila
o odkoupení pozemku v centrální
čás Majdalenek, což usnadňuje
situaci při zajišťování správy
v tomto území. Po ž je stále
s cestou kolem Billy k centru
Maják, která je neustále
v soukromých rukou. Patří k ní
bohužel i pás zeleně, který bývá
ve vegetační době často přerostlý.
Dalším problémem je mnohokrát
diskutovaná zastávka autobusu
Kupkova ve směru od Soběšic,
kde byla a je vůle městské čás
vybudovat přístřešek, ale vlastník
pozemku s m nesouhlasí.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Tématem diskusí je také dětské
hřiště, konkrétně otázka jeho
převze městskou čás . To by bylo
realizovatelné, muselo by ale dojít
k p ře d á n í p oze m ku h ř i ště
z majetku SVJ Dusíkova 910 městu
Brnu. Aby tak mohla městská část
v rámci oprav a rekonstrukce
h ř i ště v y n a k l á d at ve ře j n é
prostředky do majetku
na veřejném pozemku.

ÚZEMNÍ PLÁN A VÝSTAVBA
V rámci přípravy nového územního plánu města Brna jsme z úrovně městské
čás připomínkovali navrženou výškovou hladinu v plochách možné nové
výstavby na Dusíkově a podařilo se dosáhnout její snížení. Dlouhodobě
sledujeme vývoj řízení vedeného stavebním úřadem v rámci nedokončené
stavby penzionu na Dusíkově. Z úrovně samosprávy městské čás požadujeme,
aby nebyl tento objekt zvětšený opro původnímu stavebnímu povolení.
Konečné rozhodnu je ale v rukou stavebního úřadu jako orgánu státní správy.
KULTURA A SPORT
Máme v plánu zahájit adventní rozsvěcování vánočního stromu
i na Majdalenkách. Pravidelně probíhají sousedské akce, pod hlavičkou spolku
Majdalenky promítáme v amﬁteátru v Čertově rokli. Se street artovými tvůrci
a vlastníkem areálu bývalé sodovkárny se podařilo dohodnout, že dlouhodobě
nevzhledná betonová zeď bude legálně a řízeně posprejovaný. Za areálem bývalé
sodovkárny realizovala městská část z inicia vy členů spolku Majdalenky dráhu,
tzv. pumptreck, který jsme ještě dopracovali a vylepšili.

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
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9.9.
11.9.
11.9.
12.9.
14.9.
16.9.
17.9.
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Kohoutova - Soběšická
M. Majerové - Písečník 19.9.
Lesná
20.9.
Majdalenky 21.9.
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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 brněnského zastupitelstva podporujeme číslo 5 koalici Lidovci & Starostové.
25

Počítejte s námi!
Volby do zastupitelstva
městské čás Brno-sever 2022
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Rádi si vás poslechneme, ozvěte se!
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info@hnu SOL.cz
www.hnu SOL.cz
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/ hnu SOL
+420 604 416 222

