Oblast Kohoutova, Soběšická, Studená, Písečník • VOLEBNÍ LIST SEVERU
Starosta a hnu SOL vás všechny zvou na setkání,
opékačku a debatu o této oblas a městské čás
21. září od 17h do 19h u hřiště za MŠ Marie Majerové
grilování starosty a SOL
Přijďte i s dětmi na neformální odpolední setkání se starostou, zastupiteli
a kandidáty za SOL. 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 na městské čás
neztra te!

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

SPECIFICKÉ ÚZEMÍ
Oblast ohraničená ulicemi Kohoutova, Soběšická, Studená
a Písečníkem tvoří přechodové území mezi Husovicemi, Černými
Poli a Lesnou. Některé zdejší ulice slouží jako tranzitní při objíždění
husovických tunelů, proto se zde v porovnání s jinými lokalitami
hodně řešily a řeší úpravy organizace dopravy. Není tedy od věci
věnovat se této oblas samostatně.
REKONSTRUKCE STUDENÉ
Fungování této oblas ovlivnila velká rekonstrukce ulice Studené,
kterou realizovalo město Brno. Dlouho se na rekonstrukci čekalo,
z úrovně městské čás jsme podobu ulice po rekonstrukci
projednávali s jejími obyvateli už v roce 2016, kteří si zvolili variantu
uspořádání parkování. Souhlasili jsme s m, že ulice Studená
i Marie Majerové nebudou v rámci rekonstrukce průjezdné a díky
tomu potrvá rekonstrukce pouze rok. V opačném případě by to
bylo rok a půl. V rámci rekonstrukce vznikly zpomalovací prvky
v křižovatce s Holubovou a při ús Studené do Soběšické.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
V této oblas došlo k mnoha změnám v organizaci dopravy.
V rámci rekonstrukce Studené jsme požadovali dva zpomalovací
prvky na výjezdu z ulic Studené i z Marie Majerové. Jeden z nich
nebyl v rámci stavby vybudovaný, požadovali jsme nápravu a stalo
se tak. Docílil jsme také úpravy umístění kontejnerů na separovaný
odpad, které už nestojí v silnici a nezas ňují chodce vstupující
do vozovky v místě na přecházení. Dlouhodobě požadované
a městskou čás opakovaně žádané přechody v těchto místech
nebyly Policií ČR a odborem dopravy MMB povoleny. Na ulicích
M. Majerové, Studená a Holubova byla omezena rychlost
na 30 km/h. Přechod se podařilo prosadit po mnoha letech žádos
(díky propojení s podpisovou akcí občanů) na Soběšické u dětského
hřiště a sportoviště. Ulice Lozíbky byla na základě žádos jejích
obyvatel zjednosměrněna a byla zde omezena rychlost na 30km/h,
čímž došlo k omezení tranzitní dopravy a celkovému zklidnění
provozu na této ulici. Dlouhodobě jsme diskutovali s místními

obyvateli o situaci na ulici Slezákova. Po dohodě se zde nyní
realizuje omezení rychlos , zákaz vjezdu nákladních vozidel
a zpomalovací prvky v úseku ulice. V rámci pe ce je v řešení
možnost zjednosměrnění čás ulice Míčkova.
Pokud jde o rezidentní parkování, které je městem Brnem
zaváděné postupně v Husovicích a Černých Polích, to je v této
oblas dost těžko realizovatelné. Ve většině ulic to ž bohužel nelze
vyznačit takřka žádná nebo vůbec žádná parkovací místa, protože
současný (a dodejme, že pouze tolerovaný) způsob parkování je
v rozporu s platnou legisla vou. A modré zóny mohou být jen tam,
kde jde o legální parkovací místa. Je tedy možné, že rezidentní
parkování by bylo zavedeno jen v ulicích, kde by bylo možné
vyznačit většinu nebo všechna parkovací místa tak, jak se zde nyní

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 • Lesná
Soběšice • Zábrdovice
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s námi se na městské čás neztra te
parkuje. Až na základě debat s obyvateli
těchto ulic uvidíme, jestli v rámci této
oblas k rezidentnímu parkování
přistoupíme.
CHODNÍKY
Chodníky jsou ve správě městské
ﬁrmy Brněnské komunikace, pokud je
potřeba jejich oprava, žádáme o to
z úrovně městské čás . Lokální opravy
proběhly na Soběšické. Letos nám byla
slíbená kompletní oprava na Lozíbkách,
ale na poslední chvíli oznámily Brněnské
ko m u n i ka c e , že k to m u d o j d e
až v příš m roce.
VEŘEJNÉ PROSTORY
V parčíku u křižovatky Soběšické
a Míčkovy byly doplněné lavičky.
V posledním úseku Soběšické u parčíku
uvažujeme o instalaci zábradlí, což by
pomohlo zejména v zimních měsících.
V běhu je úprava stanoviště kontejnerů
na separovaný odpad tak, aby nestály
na chodníku nad parčíkem. Dalším
místem je prostor poblíž křižovatky
Soběšické s M. Majerovou vedle bývalé
samoobsluhy. Tady máme v plánu
revitalizaci a doplnění mobiliáře.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ
D o b ře f u n g u j e d ět s ké h ř i ště
a sportoviště na Soběšické, na jejichž
opravu se v předchozím období podařilo
čerpat dotační peníze. Po předání
pozemků státu městu Brnu v rámci okolí
některých bytových domů na ulici
Marie Majerové uvažujeme o možnos
r e ko n s t r u kc e zd e j š í h o h ř i š t ě .
Dlouhodobým tématem je velké hřiště
za mateřskou školou, kde měla městská
část projekt na vybudování nového
víceúčelového hřiště, ale tento plán
ztroskotal na požadavku Správy železnic
(hřiště je nad tunelem, tedy v pásmu
železnice) zbudování retenční nádrže,
což je dohromady s cenou realizace
hřiště nad ﬁnanční možnos městské
čás . Letos tedy proběhne oprava
asfaltového povrchu spojená
s odvodněním celého hřiště.

ŠKOLKY
V rámci budovy Mateřské školy Marie Majerové jsme z úrovně městské čás zajis li nový
výměník tepla a řešíme zhoršující se stav a ky. Uvažujeme o přístavbě objektu tak, že by
se zvýšila kapacita školky.
Husovický kopec
Podobnou revitalizaci zeleně a opatření na zadržování vody jako vznikají v posledních letech
v Čertově rokli na Lesné plánujeme na Husovickém kopci. Celé toto území bylo rozděleno
do několika etap, z nichž první začne už letos. Bude zrekonstruovaná cesta z Kohoutovy
na Míčkovu a ve svahu nad touto cestou budou provedeny pro erozní úpravy a voduzadržující
opatření. Ve čtvrtek 22. září od 17 hodin proběhne na Husovickém kopci na konci ulice Míčkova
veřejné představení celého plánu obnovy.
Písečník
V loňském roce proběhlo to, o co žádali obyvatelé Písečníku od 70. let a co jsme se snažili
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi připravit. Nahrazení provizorních rozvodů vody
plnohodnotným vodovodem. Akce to byla komplikovaná, ale povedlo se. Někteří obyvatelé
Písečníku byli nespokojení, že tzv. levá strana zadní čás Písečníku nemá nový asfalt,
ale opravdu nebylo možné dosáhnout toho, že kromě vybudování vodovodu a uvedení
povrchů do původního stavu dojde ještě na inves ční akci v rámci povrchů. Tedy tam, kde byl
původně asfalt, položili nový asfalt a tam, kde byl štěrk, zůstal štěrk. V plánu máme úpravu pěší
trasy z Písečníku na most na Merhautově, což ovšem závisí na tom, kdy proběhne městem
Brnem plánovaná rekonstrukce mostu, který už je v havarijním stavu. Podporujeme činnost
Centra Písečník.

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 brněnského zastupitelstva 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!
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info@hnu SOL.cz
www.hnu SOL.cz
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/ hnu SOL
+420 604 416 222

