Milí sousedé

,

Brno je zázračné město, neopakovatelné. To všichni víme. Máme Špilberk, hodiny
na Svoboďáku, super kavárny, bary, zeleň, Kometu, nejlepší univerzity, funkcionalismus. A
hlavně skvělé lidi. Brno je prostě boží.
Strávili jsme s vámi přes tři měsíce. Debatovali jsme na ulici, u obchodu, na zápraží domů
i na sídlištích. Říkali jste, že nečekáte, že politici něco změní. Místo drahého bydlení, parkování,
nesmyslných uzavírek vymýšlejí experimenty, megalomanské koncepce a vzdušné zámky, ze
kterých stejně nic není. Holt, z klimatizovaných zasedaček se lidem pomáhat nedá.
A i proto teď trávím hodně času mezi lidmi a ptám se jich, stejně jako Vás, jak můžeme
spolu zlepšit Brno. Náš program vychází z toho, co jste nám řekli také Vy.
V tomto dokumentu přinášíme návrhy a konkrétní opatření pro 19 oblastí. Od investic
přes dopravu až po podporu rodin a seniorů. Pokud chcete takové směřování města, podpořte
ho hlasováním pro naši kandidátku.
Řadu témat můžeme vyřešit jen díky dobré spolupráci magistrátu a městských částí.
Proto prosím o podporu nejen v celobrněnské volbě, ale i o podporu našich lídrů v městských
částech, kde za nás kandidují lidé, kteří umí, a především chtějí pracovat pro zlepšování Vaší
městské časti.
Přeji Vám příjemné čtení a dejte mi prosím zase vědět, jak se Vám tady žije a jak zlepšit naše
Brno,
Váš
Petr Hladík

PS: Jestli máte další podněty, jak zlepšit Brno, vyplňte formulář na webu www.brnojebozi.cz
nebo si tam objednejte malý zázrak. Rád s Vámi promluvím i osobně, napište mi přes web svoje
telefonní číslo a já Vám zavolám.
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Dostupné bydlení
Dostupné bydlení
Zamezíme růstu cen nájmů.
Zajistíme družstevní bydlení pro ty, kteří by mohli splácet, ale na
hypotéku nedosáhnou, aby se mladí lidé nestěhovali za město.
Razantně navýšíme počet startovacích bytů pro mladé páry po škole,
kterým nabídneme stabilizaci bydlení na počátku jejich kariery
prostřednictvím bytu s levným nájmem na 4 roky.
Zachováme nájemní bydlení s nízkým nájmem pro seniory, osoby
s hendikepem a maminky samoživitelky.
Upravíme velké byty v centru pro sdílené bydlení seniorů či zdravotních
sester.
Chceme využít chátrající průmyslové areály k výstavbě nových bytů místo
staveb ve volné krajině.
Budeme bránit zbytečné zástavbě tam, kde by docházelo ke zhoršení
přírodního prostředí.
Prosadíme jasná pravidla pro novou výstavbu. Pokud se někde budou
stavět nové bytové domy, bude je muset doprovázet vybudování
dostatečného počtu obchodů, školek, škol, sportovních hřišť, míst, kde si
lze odpočinout, a musí být vyřešena dopravní dostupnost.
Podpoříme výměnu neekologických topidel WAW za moderní zdroje
vytápění.
Prosadíme, aby nové bytové domy využívaly dešťovou vodu a byly
stavěny v nízkoenergetickém standardu.
Budeme nekompromisní vůči těm, kteří záměrně staví bez povolení.
Využijeme fond na odstranění černých staveb k jejich demolici.
Budeme investovat do technické infrastruktury města tak, abychom
revitalizovali brownfieldy (opuštěné chátrající areály uvnitř měst) a
připravili území pro další rozvoj.
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Doprava a parkování, hromadná doprava,
cyklomobilita a elektromobilita
Doprava a parkování
Konečně postavíme chybějící záchytná parkoviště. Jako první vzniknou
u nádraží v Králově poli, na ulici Purkyňova, Šumavská a u zastávky
Fügnerova; u nemocnice Bohunice spolu s přivedením tramvajové trati; u
konečné dvanáctky v Komárově a v oblasti Polní/Renneská; u Zetoru a na
křižovatce Křenová/Skořepka. Budeme budovat parkovací kapacity ve
spolupráci s krajem i mimo město, především na vlakových zastávkách
v regionu. U všech těchto parkovišť zajistíme pohodlný přestup na
rychlou MHD.
Nabídneme řešení parkovacích míst na sídlištích pomocí montovaných
parkovacích domů. Na městských pozemcích ve spolupráci s městskou
částí nabídneme občanům vybudování parkovacího domu. S přípravou
nebo realizací projektu pomůže město.
Ve všech placených úsecích musí být prvních 30 minut zdarma pro
jakéhokoliv návštěvníka.
Zavedeme systém inteligentního parkování, které díky čidlům umístěným
pod parkovacím stáním umožní jednoduchou navigaci na volná parkovací
místa přes aplikaci bez zbytečného kroužení kolem domu.
Chceme rychlé řešení špuntu na Žabovřeské a dokončení čtyřproudového
velkého městského okruhu.
Chceme dát každý rok do úpravy silnic a dopravního značení padesát
milionů pro odstranění nebezpečných a nepřehledných míst pro chodce,
maminky s dětmi, seniory i samotné řidiče.
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Hromadná doprava
Prosadíme MHD zdarma od 65 let.
Chceme pokračovat v rozšíření tramvajových tratí do Kampusu, Líšně, na
Lesnou a na Kamechy.
Zasadíme se o zvýšení kapacity MHD pomocí častějších spojů a větších
vozů.
Chceme využít vlaky k posílení páteřní dopravy ve městě vybudováním
novách zastávek například v Obřanech, Starém Lískovci, Černovicích, či
Ivanovicích u Globusu.
Připravíme spolu s krajem a státem k realizaci „brněnského metra“ –
kolejové trati ze severu na jih, která povede částečně v podzemí tak, aby
se Brňáci časem mohli dostat např. od Šumavské do Vaňkovky za 5 minut.
Budeme prosazovat postupné zavádění klimatizovaných tramvají,
autobusů a trolejbusů.
Upravíme další zastávky tak, aby byly bezpečné a dostupné i pro
vozíčkáře, seniory nebo maminky s kočárky.

Cyklistika a elektromobilita
Prosadíme realizaci a opravdovou přípravu páteřních cyklostezek
propojující město zejména s Řečkovicemi, Soběšicemi, Líšní, Slatinou
a Bohunicemi.
Konečně vybudujeme bezpečný přejezd cyklostezky podél Svitavy přes
Křenovou a čtyřproudovou Hladíkovu.
Rozšíříme systém sdílených kol a zařídíme zvýšení počtu jejich stanovišť
hlavně v širším centru města včetně využití elektrokol.
Zasadíme se vybudování dostatečné sítě dobíjecích a čerpacích stanic
pro elektromobily i pro vozidla poháněná CNG a LPG.
Prosadíme nulovou platbu za rezidentní oprávnění pro majitele
hybridních vozů a elektromobilů.
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Školství, sport a péče o zdraví
Nejlepší školy a vzdělávání
Rodiče musí mít co nejširší nabídku vzdělávání pro svoje děti, proto
budeme podporovat různorodé směřování a specializace základních škol.
Budeme pokračovat v investování do oprav škol 200 milionů korun ročně.
Zřídíme nová místa ve školách a školkách tam, kde budou potřeba,
například kvůli nové výstavbě nebo populačnímu boomu.
Zřídíme další bezpečná krátkodobá parkovací místa „kiss and ride“ u škol,
aby rodiče mohli své děti bezpečně dovézt a vyložit.
Podpoříme kreativní formy vzdělávání s využitím moderních technických
dílen FabLab, Bioskop a dalších.
Rozšíříme nabídku vzdělávacích programů pro talentované děti.
Podpoříme miniškolky a dětské skupiny.
Rozšíříme nabídku bezlaktózové, bezlepkové a další dietní stravy do všech
škol na území města.

Sport a sportovní vyžití
Vybudujeme více workoutových hřišť a sportovišť pro volný čas pro starší
děti.
Snížíme náklady rodičů na sport jejich dětí tak, aby sportování
v jednotlivých klubech pro ně bylo dostupné.
Rozvineme síť singletrailů – cyklostezek pro sportovní vyžití.
Podpoříme sportovce s hendikepem.
Rolí města je především zajistit sportovní vybavenost.




Podpoříme výstavbu multifunkční haly pro 12 tisíc diváků.
Vybudujeme nový Velodrom.
Připravíme výstavbu vodáckého kanálu.
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Umožníme výstavbu aquaparku za Lužánkami soukromým
investorem.
Vybudujeme 25 m bazén za Lužánkami.
Rozšíříme sportovní areál Vodova o curlingovou halu, další
tréninkovou halu a opravíme plochu pro veřejné bruslení.

Zlepšíme prostředí kolem Brněnské přehrady pro sport a odpočinek
především tak, aby se přehrada dala objet na kole.

Služby seniorům, sociální oblast a rodiny
Služby pro seniory
Chceme město, které si váží všeho, co pro něj senioři po desetiletí udělali,
a dokáže jim to vracet zpět.
Populární Senior Bus rozvineme tak, aby se na něj nemuselo čekat.
Chceme celotýdenní provoz pečovatelské služby až do večerních hodin.
Pro ty, kteří už doma zůstat nemohou, připravíme nový areál na
Červeném kopci s 200 novými lůžky a připravíme pro následující období
k výstavbě další domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
Efektivněji využijeme kapacity odlehčovacích služeb pro ležící seniory,
seniory s demencí a další.
Změníme dovoz obědů, aby finančně a personálně nezatěžoval personál
pečovatelských služeb a zůstal cenově dostupný.
Podpoříme denní stacionáře a centra sociálních služeb i s možností
dopravy klientů ráno i odpoledne.
Poskytneme pomoc a jistotu pro osamělé seniory a vytvoříme systém,
který se bude o osamělé seniory starat.
Zajistíme bydlení pro seniory, kteří se kvůli náhlé události (např. úmrtí
partnera) dostanou do finančních potíží.
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Zajistíme informace na jednom místě pro seniory a jejich rodinu, pokud
se náhle změní jejich životní situace, a poskytneme informace o možnosti
pomoci.
Podpoříme seniorské kluby a centra v městských částech.

Sociální oblast
Odmítáme byznys s chudobou.
Chceme spolupracovat se sociálními organizacemi na zachycení rodin,
které se dostávají do kritické situace, abychom zabránili jejich ztrátě
domova a bydlení.
Chceme cíleně pracovat ve vyloučených lokalitách zejména na drogové
prevenci, motivaci k práci v sociálních firmách a udržení pořádku.
Chceme podpořit dobrovolnictví v sociálních službách u studentů, ale i lidi
v produktivním věku či seniorů.
Zavedeme možnost paliativní péče v pobytových sociálních zařízeních,
aby klienti nemuseli konec života strávit v nemocnici.
Podpoříme menší zařízení rodinného typu se zaměřením na paliativní
péči.
Podpoříme terénní služby, které umožní rodinám pečovat o seniory a
zdravotně postižené v domácím prostředí.
Zavedeme opravdu funkční odlehčovací péči pro nepohyblivé seniory, aby
si mohly pečující osoby na chvíli oddychnout.
Vybudujeme chráněná bydlení pro osoby, které nemohu samostatně
bydlet a rodina se o ně nedokáže postarat (například osoby s poruchou
autistického spektra).
Nastavíme systém víceletého financování sociálních služeb.
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Rodinná politika
Chceme město, ve kterém je více času pro rodinu, děti i své rodiče.
Zřídíme další dětské skupiny, které budou využitelné i pro kratší pobyt
dítěte. Chceme tak dát čas rodičům a neubírat místa ve školkách pro ty
rodiče, kteří potřebují celodenní pobyt.
Umožníme provoz mikrojeslí.
Rozšíříme nabídku flexibilních úvazků v městských firmách a na úřadech.
Podpoříme komunitní a mezigenerační centra.
Nastavíme systém víceletého financování pro rodinné organizace.

Budoucnost Brna
Územní plán a rozvoj města
Nový územní plán musí město rozvíjet, ale nesmí snižovat kvalitu života
Brňáků.
Chceme, aby se rekonstrukce významných veřejných prostranství dělaly
po otevřených architektonických soutěžích a projednávaly se s veřejností.
Chceme, aby v historickém centru zůstali žít lidé. Nechceme, aby z něj
vznikl pouze turistický či zábavní areál. Zamezíme směnám domů
a ohrožení nájemníků v centru města. Budeme vyžadovat dodržování
nočního klidu a rozšíříme hřiště a plochy zeleně zejména směrem na jih
od centra.
Podpoříme život v centru – kulturní festivaly v ulicích, kvalitní nabídka
kultury a pravidelné trhy s jihomoravskými produkty.
Budeme spolu s městským architektem aktivně vstupovat do velkých
projektů, aby probíhaly s respektem k okolní zástavbě a tamním
obyvatelům.
Zjistíme, aby město bylo bez bariér pro maminky s kočárky, osoby na
vozíku nebo pro lidi s postižením zraku či sluchu.
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Veřejný prostor, jeho čistota, zeleň a boj
proti suchu
Veřejný prostor
Při rekonstrukcích ulic budeme vždy vyžadovat podmínku zajištění
bezbariérovosti.
Upravíme nábřeží Svratky a Svitavy, aby byly přístupné s možností
posezení. Začneme revitalizací Svratky od Anthroposu po Komárov a
Svitavy od Maloměřického mostu po Hladíkovu.
Budeme upravovat vnitrobloky, aby sloužily jako zeleň a volnočasový
prostor pro tamní obyvatele.
Na místech, kde chybí osvětlení jej doplníme. Využívat chceme chytré
lampy, které lze využít i pro měření kvality ovzduší nebo při monitoringu
parkovacích míst.
Zajistíme, aby parky a hřiště pro malé děti byly čisté a bez znečištění
psími exkrementy.
Chceme zavádět více vodních prvků. Například tzv. mlžítka, která osvěží
okolní prostředí a zároveň nespotřebují tolik drahocenné vody.
Budeme pokračovat v získávání dalších lesních porostů a podpoříme
úpravu lesů v blízkosti města pro rekreační využití.
Zvýšíme dostupnost veřejných WC a přebalovacích pultů.

Čistota veřejného prostoru
Omezíme zbytečnou reklamu ve veřejném prostoru.
Chceme postupně zavádět jednotný moderní styl městského mobiliáře.
Dohlédneme na důkladný a pravidelný úklid ulic.
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Vybudujeme chráněná stanoviště pro tříděný odpad včetně dostatečného
množství nádob.
Chceme zajistit čistotu i v místech, kde chodí pejskaři. Proto chceme
zajistit dostatečné množství košů, sáčků a psích pisoárů.
Postupně nahradíme kontejnery podzemními nádobami na tříděný
odpad.
Chceme, aby se kontejnery na tříděný odpad vyvážely hned, když jsou
plné, proto postupně vybavíme kontejnery senzorem, aby si pro ně
popeláři přijeli, když je to potřeba.
Změníme systém blokového čištění, aby byl prioritou úklid, a ne byznys
soukromých firem.

Péče o zeleň a opatření proti suchu
Prosadíme opatření proti suchu. Chceme zachytávat dešťovou vodu
pomocí nádrží u bytových domů, které se využijí na závlahu zeleně,
kropení ulic a podobné účely.
Prosadíme dotační program pro zachycování dešťové vody v menších
nádržích u rodinných domů s podporou 50 % na nákup nádrží.
Při budování parkovišť budeme postupovat technologií s umožněním
vsaku dešťové vody přímo na místě.
Připravíme možnost využití artézských studní jako záložního zdroje
pro Brno.
Podpoříme obnovu studánek v lesích kolem Brna.
Zasadíme se o ochranu města před povodněmi.
Prosadíme výsadbu zeleně, která oddělí rušné silnice od bytové výsadby,
aby zadržovala prach a hluk. Tam, kde není možné sázet stromy,
vysadíme keře.
Chceme, aby se péče o zeleň přesunula blíže k lidem, kteří ji využívají,
tedy do městských částí, a lépe se tak dohlíželo na kvalitu péče.
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Chceme více zeleně v ulicích, ať už jako drobné zelené plochy, květiny
nebo zeleň na sloupech. Chceme také zpevnit vyšlapané pěšiny.

Péče o zdraví
Budeme pokračovat v rekonstrukci polikliniky Zahradníkova, aby z ní bylo
kompletní zdravotní zařízení.
Spustíme další etapy rekonstrukce polikliniky na Lesné.
Spustíme výstavbu nového pavilonu „Úrazovky“ s novými operačními sály
a vyřešeným parkováním.
Postavíme parkovací dům u Nemocnice Milosrdných bratří. Zlepšíme péči
a přístup v oblasti následné péče.
Podpoříme výstavbu porodního domu ve areálu některé nemocnice.
Postavíme parkovací dům u Dětské nemocnice.
Vybudujeme mateřské školy pro zaměstnance nemocnic a zdravotnických
zařízení.
Budeme nadále nabízet sdílené bydlení pro zdravotní sestry a sociální
pracovníky.
Pomocí dostupných školek a bydlení pro zdravotní sestry udržíme jejich
dostatečný počet v brněnských zdravotnických zařízeních.
Vytvoříme první centrum telemedicíny v ČR.
Nabídneme nahrazení SOS tlačítka náramkem, který umožní v reálném
čase monitorovat stav pacienta a v případě potřeby přivolat sanitku.
Podpoříme propojení výzkumu a praxe ve zdravotnictví ve prospěch
obyvatel Brna.
Podpoříme mobilní hospicovou péči.
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Investice a rozvoj města
Investice
Dáme logiku uzavírkám a opravám. Zřídíme funkci koordinátora oprav,
uzavírek a staveb podobně jako městského architekta, který bude
dohlížet na to, aby opravy a uzavírky měly logiku a bude informovat
o uzavírkách a řešit náhradní dopravní trasy.
Investice budeme realizovat na základě veřejných soutěží.
Chceme intenzivnější spolupráci s krajem, aby se opravily i důležité
silnice, které jsou v majetku kraje (například v Tuřanech, Soběšicích nebo
Slatině).
Zkrátíme dobu oprav dopravních tepen. Podstatným kritériem
pro zadávání zakázek na opravy silnic bude čas. Zvýšíme sankce
při nedodržení termínů a budeme je vymáhat.
Chceme, aby si o majetku, o který se starají, mohly rozhodovat samy
městské části.

Správa majetku města
Chceme městské firmy jako službu občanům, a proto je ponecháme
ve vlastnictví města. Zvýšíme kvalitu služeb a budeme snižovat náklady.
Chceme převést majetky na území Brna, o které stát nemá zájem,
na město, abychom je mohli smysluplně využít.
Ukončíme snahy o nevýhodné a netransparentní výměny majetků
a pozemků. Nakládání s veřejným majetkem musí být srozumitelné,
výhodné a promyšlené.
Zasadíme se, aby se nebytové prostory ke komerčním účelům
pronajímaly za tržní ceny.
Nechceme prodávat historické budovy ani pozemky v centru města.
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Odblokujeme rozvoj města aktivním scelováním pozemků.
Budeme aktivně nakupovat majetky pro přípravu důležitých staveb
(obchvat Tuřan, Slatiny, velký městský okruh apod.).

Finanční správa města
Chceme snižovat zadlužení města a dlouhodobě vyrovnaně hospodařit.
Maximálně využijeme dotace z EU i od státu.
Zvýšíme příjmy města motivací k přihlášení trvalého bydliště v Brně.
Stabilizujeme sociální služby, kulturu, sport a služby pro rodiny pomocí
víceletého financování.
Využijeme Jihomoravské inovační centrum k podpoře Brna jako města
vědy, výzkumu a inovací.
Budeme pokračovat v participativním rozpočtu s navýšením financí až na
50 milionů korun ročně.

Prevence kriminality a bezpečnost
Bezpečnost
Zvýšíme bezpečnost posílením kamerových systémů na rizikových
místech.
Parky a veřejná místa musí být pro ty, kteří si zde chtějí hrát nebo
odpočívat, ne se pro ty, kteří dělají nepořádek, pijí alkohol a spí na
lavičkách.
Zajistíme pravidelný úklid a prevenci výskytu „stříkaček“ apod.
na veřejných místech.
Podpoříme programy v boji proti kyberšikaně.
Postavíme centrální hasičskou stanici pro město.
Budeme podporovat dobrovolné hasiče, aby měli kvalitní zázemí pro
práci.

Městská kancelář KDU-ČSL | Vranovská 61 | 614 00 Brno
e-mail: info@brnojebozi.cz | www.brnojebozi.cz

Podpoříme moderní technologie pro práci bezpečnostních složek
a integrovaného záchranného systému.
Budeme podporovat programy preventivní bezpečnosti pro mladé i
seniory
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Rozvoj kultury a kulturních institucí
Kultura
Prosadíme víceleté financování kultury.
Dostavíme Janáčkovo kulturní centrum.
Opravíme Arnoldovu vilu a zřídíme zde Centrum dialogu.
Chceme kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury.
Galerie a muzea zpřístupníme návštěvníkům do osmnácti let zdarma.
Chceme nejlepší kulturu, a proto zlepšíme podmínky pro zaměstnance –
zvýšíme dotace na zlepšení ohodnocení umělců a budeme dohlížet nad
dodržováním zákoníku práce.
Chceme hospodárněji nakládat s financemi v kulturních příspěvkových
organizacích tak, aby město podporovalo v příspěvkových organizacích
kulturu, která není založena na komerčním záměru.
Prosadíme více živého umění v ulicích, například jednou týdně v parku
hrané divadlo pro děti, jako je tomu v Římě.
Chceme rozšířit muzejní noc i na muzejní den, aby se ho mohly zúčastnit
i menší děti.
Chceme aktivně rozvíjet vztah dětí k divadlu a kultuře.
Zavedeme průvodce po brněnské architektuře v mobilu.

Městská kancelář KDU-ČSL | Vranovská 61 | 614 00 Brno
e-mail: info@brnojebozi.cz | www.brnojebozi.cz

