DIVIŠOVA ČTVRŤ • VOLEBNÍ LIST SEVERU
Starosta a hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o Divišově čtvr a městské čás
Neděle 18. září od 16:30 U Divošky
Přijďte posedět a podiskutovat se starostou, zastupiteli a kandidáty
za Divišovu čtvrť.

Neděle 18. září od 18h do 20h na hřiš
grilování starosty a SOL s fotbalem
volte
číslo

1

S námi se v Divišově čtvr
neztra te!

Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, zastupiteli
a kandidáty za Divišovu čtvrť. 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 v Divišově čtvr 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

NESOUHLAS S PROPOJENÍM DO SADOVÉ
Od roku 2011, když vznikal koncept nového územního
plánu města Brna nesouhlasíme s propojením Sadové přes
Divišovu čtvrť ani s propojením Lesné a Sadové estakádou
přes údolí Zaječího potoka. V rámci vzniku nynějšího nového
územního plánu města Brna jsme z úrovně městské čás
uplatnili nesouhlasnou připomínku k propojení estakádou
přes údolí Zaječího potoka. Byli jsme úspěšní, tento záměr byl
vypuštěn a zůstala jen územní rezerva. Dlouhodobě
podporujeme myšlenku lávky pro pěší spojující Lesnou
a Sadovou, po které by mohli projet i cyklisté.
PROJEKT ZPEVNĚNÍ CESTY NA SOBĚŠICE
Diskuse vyvolal projekt Par cipa vního rozpočtu města
Brna navržený a podporovaný obyvateli Sadové na projekční
dokumentaci zpevnění a opravy cesty z Divišovy čtvr kolem
kaple sv. Antonín a a dál nahoru kolem zahrádek do Soběšic.
Z úrovně městské čás jsme požadovali, aby do zadání
zpracování projektové dokumentace byla vložena podmínka,
že půjde o mlatovou cestu pro pěší a případně průjezd
cyklistů. Každopádně nesouhlasíme s m, aby tato cesta měla
charakter cesty pro motorová vozidla. Tyto podmínky byly
do zpracování dokumentace městem Brnem zařazeny. Dále
budeme dohlížet na to, aby s m byla vznikající dokumentace
v souladu.
NÁMĚSTÍČKO
Z úrovně městské čás a za účas zástupců Divišovy čtvr
vznikla studie na rekonstrukci stávajícího náměs čka
a dětského hřiště a vybudování k němu přiléhajícího
veřejného parku a zeleně. Tyto nové prostory mohou být
vybudované, pokud dojde ke zrušení obecních zahrádek
na náměs čku. Na tento záměr bylo možné čerpat peníze
z úrovně města Brna. Bohužel došlo k tomu, že obyvatelé

Divišovy čtvr se nedohodli a tento záměr jako celek
nepodpořili. Město Brno jsme tedy požádali jen
o rekonstrukci nájezdu na náměs čko a revitalizaci přilehlé
plochy hřiště. Takto omezený záměr má ale menší naději
na získání peněz z rozpočtu města Brna.
DOPRAVA
Na základě podnětů obyvatel Divišovy čtvr jsme žádali
už před delší dobou odbor dopravy Magistrátu města Brna
o vypracování komplexní studie dopravy v Divišově čtvr ,
která by navrhla zpomalovací prvky, jednosměrky a omezení
rychlos . Tato studie byla nám a zástupcům Divišovy čtvr
v loňském roce předložena a odsouhlasena. Bohužel těsně
před realizací přišla pe ce některých obyvatel Divišovy čtvr

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.

s námi se na městské čás neztra te
Černá Pole • Divišova čtvrť • Husovice
Lesná • Soběšice • Zábrdovice
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FOTKY
s námi se v Divišově čtvr neztra te
odmítající některé navržené zpomalovací
prvky. Požádali jsme tedy na základě toho
odbor dopravy MMB o úpravu projektu.
To ale vrá lo administra vně celý proces
na začátek a upravený projekt by se měl
realizovat na začátku příš ho roku.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Častým tématem je nepořádek kolem
stanoviště kontejnerů na separovaný odpad
na dolním vstupu do Divišovy čtvr .
Na základě podnětů obyvatel zajišťujeme
opera vně úklid. Je třeba zmínit, že byla
škoda, když v roce 2016 byly městskou čás
vyčleněné peníze na podzemní kontejnery
v Divišově čtvr , tak přišla z Divišovy čtvr
od jejích zástupců zpráva, že z důvodu
nedohody na jejich umístění není
o podzemní kontejnery zájem. Shoda pak
byla dosažena v rámci studie na náměs čko.
Situaci by mohlo pomoci také umístění
malých popelnic na separovaný odpad
v rámci jednotlivých nemovitos . Tyto malé
popelnice na papír a plasty nabízí zdarma
svozová ﬁrma SAKO a pokud jsou zájemci,
městská část dodávku popelnic
zprostředkuje.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Po nedávné změně ﬁrmy zajišťující zimní
údržbu dolaďujeme její provádění.
Na základě podnětů obyvatel Divišovy čtvr
jsme provedli změny v organizaci zásahů
v této lokalitě a podle ohlasů se situace
zlepšila. Nicméně jde o území
komplikované, v některých úsecích nelze
vzhledem k jejich charakteru používat
mechanizaci a musí se ošetřovat ručně.
Někde komplikují zásah parkující auta.
AMFITEÁTR
V havarijním stavu byla zeď
pod přírodním amﬁteátrem. Žádali jsme
jejího správce Brněnské komunikace
o opravu. K tomu došlo, celá zeď byla
v podstatě znovu postavená a nahoře
doplněná zábradlím. Dále byla v rámci
projektu zpevněna cesta směrem k náměs
a doplněna zámková dlažba pod opravenou
zdí. Díky tomu se letos konala La Skala
s využi m komplet celého prostoru plochy
amﬁteátru.

PRAMEN U KAPLIČKY, RYBNÍČKY NAD DIVIŠKOU
Ve spolupráci se zástupci MČ Královo Pole, na jejímž území leží kaple
sv. Antonína, uvažujeme o možnos zprovoznit vodní koryto vedoucí
k prameni a kolem kaple. Vyhledávaným místem procházek jsou také na tomto
území 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 mobiliáře. Mendelova univerzita, které tyto pozemky patří,
má v plánu ve spolupráci s městem Brnem tuto rekonstrukci provést
prostřednictvím ŠLP, včetně úpravy přístupové cesty k těmto rybníčkům.
LESNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Nad Divišovou čtvr pod ulicí Jurkovičova vznikne na základě dalšího
úspěšného projektu Par cipa vního rozpočtu města Brna lesní hřiště. Budou
při jeho realizaci využité stávající stromy a vznikne zde několik balančních
překážek, workoutová sestava, prolézačky a přes 12 metrů dlouhá skluzavka
usazená do svahu. Hřiště by mělo být postavené na jaře příš ho roku.
NOVÁ VÝSTAVBA NAD DIVIŠKOU
Z úrovně samosprávy městské čás jsme vstupovali námitkou do územního
řízení na stavbu bytového domu nad ulicí Dřínovou. Podařilo se dosáhnout
úpravy způsobu najíždění k této plánované stavbě. Ale už neovlivníme, jaký
bude celkový postoj k tomuto záměru ze strany stavebního úřadu jako orgánu
státní správy.
KULTURA
Každoročně rozsvěcujeme ve spolupráci s místními vánoční strom
v Divišově čtvr . Podporujeme letošní cyklus odpoledních koncertů U Divošky.
Jsme v kontaktu s organizátory neobyčejné hudební akce La Skala a také
s organizátory Divišáckého masopustu.

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
6.9. 18:00
Černá Pole
8.9. 18:00
Soběšice
9.9. 17:00
Černá Pole 11.9. 14:00
Černá Pole 11.9. 17:00
Husovice
12.9. 18:00
Zábrdovice 14.9. 18:00
Lesná
16.9. 17:00
Husovice
17.9. 17:00
Zábrdovice 18.9. 14:00
Divišova čtvrť 18.9. 16:30
Divišova čtvrť 18.9. 18:00
Kohoutova - Soběšická
M. Majerové - Písečník 19.9. 17:00
Lesná
20.9. 18:00
Majdalenky 21.9. 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 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!
/ hnu SOL
+420 604 416 222

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

5

0

