SOBĚŠICE • VOLEBNÍ LIST SEVERU
Starosta a hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o Soběšicích a městské čás
Úterý 6. září od 18h U supa
Přijďte posedět a podiskutovat se starostou, radními, zastupiteli a kandidáty za Soběšice.
Pátek 9. září od 17h do 19h na sokolské zahradě – grilování starosty a SOL
Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, zastupiteli a kandidáty
za Soběšice. Můžete si při tom opéct špekáček nebo kukuřici, občerstvit se a třeba nás
i grilovat na jakékoli téma.
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S námi se v Soběšicích
neztra te!

„Na konci druhého volebního období starostování už mohu hodno t, co se na městské čás
a zejména v Soběšicích 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 SILNICE
Zeiberlichova: Jedná se o krajskou silnici vedoucí z Lesné až do Vranova.
V současné době zpracovává JM kraj dokumentaci pro územní řízení na úsek
Lesná – začátek Soběšic. V rámci toho bychom chtěli, aby se město Brno dohodlo
s JM krajem, že budou na začátku Zeiberlichovy vybudované chodníky.
Útěchovská: Od roku 2016 zpracovává městská část projekt na vybudování
dešťové kanalizace na Útěchovské a rekonstrukci celé ulice tak, aby zde byly
chodníky a nová vozovka. Bohužel se vše protahuje námitkami některých zde
bydlících občanů. V současné době je před začátkem realizace úsek Dohnalova
– Na kovárně. Poslední úsek byl zablokovaný námitkami občanů, ale věříme,
že se jej podaří zrealizovat. Opět svitla naděje.
Habrová: Dlouho jsme z úrovně městské čás jednali s Mendelovou
univerzitou o možnos zpevnění propojení ulice Habrová s ulicí Borová.
Po konstruk vním jednání jsme požádali město Brno, aby vstoupilo v jednání
s MENDELU o výměně pozemků. To by se mělo v dohledné době zrealizovat
a na Habrové vznikne vozovka i s chodníky.
Cesta k hřiš : Dohodli jsme se s Mendelovou univerzitou na zpevnění cesty
k hřiš , městská část tuto akci ﬁnančně podpořila.
Chodník na Mokrohorské: Po delší době našich žádos byl Brněnskými
komunikacemi dobudovaný chodník na Mokrohorské.
Konečná autobusu: Na konečné autobusu bylo vybudované osvětlení
a Dopravní podnik města Brna vyměnil původní přístřešek. Z úrovně městské
čás jsme žádali, aby byl uzavřenější, ale DPMB v tomto nevyhověl.
Linka 43: Když došlo k omezení četnos spojů na lince 43, podařilo se
s Dopravním podnikem dojednat alespoň částečné navrácení některých spojů.
CYKLOSTEZKA
Záměr cyklostezky Lesná – Soběšice a dál směrem Vranov je komplikovaný
kvůli majetkoprávním vztahům. Původní záměr vést trasu kolem rozvodny
se nezdařil, tehdejší EON 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 Jihomoravského kraje projekční práce.

ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA
V minulých letech jsme započali jednání s Mendelovou
univerzitou o možnos rozšíření lesního hřbitova. Na to
navázalo město Brno a po vyřešení majetkoprávních
otázek vybudovalo novou, na původní hřbitov navazující
část. V návaznos na to bylo vyhověno naší připomínce
k novému územnímu plánu města Brna a byla vypuštěná
územní rezerva na případný hřbitov na Růženci. S mto
plánem jsme dlouhodobě nesouhlasili.
ŠKOLA A ŠKOLKA
V příš m roce chceme zrealizovat přístavbu šaten
u školy na Zeiberlichově. Letos byla díky ﬁnancím města
Brna postavena nová mateřská škola na Dohnalově, jejíž
projekt zajis la městská část.
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 Soběšicích neztra te
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
V Soběšicích je nedostatek městských pozemků. Jeden
z mála byl využitý k novému hřiš na ulici Síčka. Další
vzniklo v areálu nové mateřské školy. V minulos přispěla
městská část na dětské hřiště v sokolské zahradě, které je
ve vlastnictví a správě sokolů.
SOKOLOVNA A SOKOLSKÁ ZAHRADA
Pla předpokládaný scénář, že město Brno koupí
od sokola Soběšice zchátralou a k demolici zralou
sokolovnu a v sokolské zahradě vznikne tzv. Gymnaziou,
tedy tělocvična. Jako městská část jsme jediní podepsali
připravené trojstranné memorandum MČ – město Brno
– sokol Soběšice a snažíme se o posouvání celého procesu
směrem k realizaci.
PODZEMNÍ KONTEJNERY
Na jednom z mála vhodných míst poblíž konečné autobusu byly vybudované městskou čás podzemní kontejnery. Nedlouho na to byla nákladná jejich oprava, když je
o Vánocích někdo poničil dovnitř vhozenou třaskavinou.
VÝSTAVBA
Jako samospráva městské čás nemůžeme povolovat
nebo zakazovat stavební záměry, tato pravomoc náleží
pouze stavebnímu úřadu jako orgánu státní správy.
Z úrovně městské čás sledujeme jednotlivá územní
řízení, a pokud je to třeba, vstupujeme do některých
územních řízení námitkou. Kterou ale může a nemusí vzít
stavební úřad na vědomí.
FC SOBĚŠICE
Opakovaně jsme z úrovně městské čás přispěli
na rozvoj fotbalového areálu, ať už na tréninkové hřiště
nebo na rekonstrukci a rozšíření šaten.
HASIČI
Finančně, projektově a realizačně se podílela městská
část na rekonstrukci hasičské zbrojnice. S přispěním
městské čás získali hasiči nové zásahové vozidlo.
POŠTA
Česká pošta mluví o tom, že bude rušit menší pobočky,

včetně Soběšic. S m nesouhlasíme, a pokud by k tomu mělo v budoucnu dojít,
městská část vytvoří takové podmínky, aby zde mohla fungovat tzv. Pošta
partner.
MORÁVKOVA PĚŠINA
Městská část se ﬁnančně podílela na rekonstrukci a znovuotevření nauční
lesní stezky, tzv. Morávkovy pěšiny, která začíná na ulici Weissova, poblíž
zastávky Malinová. Po jejím tvůrci, významném lesníkovi a propagátorovi
rekreační funkce lesa Karlu Morávkovi byla na náš návrh pojmenovaná nová
ulice v Soběšicích.
KULTURNÍ A PIETNÍ AKCE
Kulturní dům na Zeiberlichově jsme z úrovně městské čás předali do správy
KS Omega, které zde pořádá kulturní akce. Počítáme s rekonstrukcí sálu
kulturního domu. Vždy o adventu slavnostně rozstříháme vánoční strom.
Každoročně podporuje MČ ﬁnančně soběšické hody. V říjnu si připomínáme
u Lípy svobody na Zeiberlichově výročí založení ČSR. Ve spolupráci se spolkem
Helianthus byla založena tradice pietního aktu u Husova památníku
na Zeiberlichově, který jsme spojili s Cyrilometodějskou pietou za účas sester
Klarisek. Pravidelně si 3. května připomínáme den osvobození Soběšic v roce
1945.

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
16:30
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.
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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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