VOLEBNÍ PROGRAM ODS
PRO MĚSTSKOU ČÁST
BRNO-STŘED
pro komunální volby do Zastupitelstva
městské části Brno-střed v roce 2014

ŠKOLY A ŠKOLKY MĚSTSKÉ ČÁSTI
HRAJÍ V CENTRU PRIM
Městská část Brno-střed je zřizovatelem 11 základních škol, 19
mateřských škol a 6 školních jídelen. Základní a mateřské školy
jsou trvalou chloubou a dobrou vizitkou Brna-střed.
2010–2014
Z
 a uplynulé 4 roky jsme v našich školách a školkách realizovali řadu investic
a provedli potřebné opravy.
R
 ozšířili jsme kapacitu Základní školy na Bakalově nábřeží vybudováním nástavby
na stávající budově, potřebnou rekonstrukcí prošla budova ZŠ na Antonínské ulici.
P
 robíhají projektové práce na obnovu a modernizaci školních hřišť s využitím
evropských peněz při Základních školách Horní, Kotlářská, Křídlovická a Husova,
rekonstruovány byly také tělocvičny ve školách (např. při ZŠ na nám. Míru).
N
 ovou podobu získala hřiště v Mateřských školách na ulici Jánská a v MŠ Pod
Špilberkem na ulici Údolní.

Milí sousedé,
vážení obyvatelé
Brna-střed,
stejně jako pro Vás je i pro mne
naše městská část domovem.
Místem, kde žiji a na které nedám
dopustit.
Je pro mě velkou ctí, že jsem mohl
pro Brno-střed šest let pracovat
jako starosta. A měnit spolu s Vámi
věci k lepšímu. Chtěl bych Vám tímto poděkovat za inspiraci, dobré nápady, názory z řady uskutečněných
anket, ale i Vaše stížnosti, kritické
e-maily či upozornění na problémy
ve Vašem okolí. Především ty mi pak
pomohly v řešení mnoha z nich.
Vždy, když se přiblíží čas voleb,
slyšíte a čtete mnoho pěkných slov,
slibů, výzev ke změnám a prohlášení, že vše je špatně a je třeba to dát
do pořádku. Od lidí, o kterých jste
předtím možná ani neslyšeli a pro
které problémy kolem nás začínají
až měsíc před volbami.
Pro mě jako starostu naší městské
části jsou život, dění i problémy
Brna-střed každodenní realitou po
celé čtyři volební roky a na rozdíl od
prázdných slov z volebních plakátů
mohu doložit výsledky skutečné
práce.
Budu rád, když i v dalších letech
budu moci spolu s Vámi dělat Brno
a jeho největší městskou část příjemným místem k životu.

Z
 a účelem rozšíření kapacity mateřských škol jsme zahájili projekt výstavby dvou
nových mateřských škol, na ulici Křídlovická a Pellicova.
Š
 koly a školky městské části úspěšně čerpají dotace ze státních i evropských
zdrojů.
Š
 kolní jídelny zřizované městskou částí dosahují významných úspěchů
v soutěžích, které mapují kvalitu i pestrou nabídku připravované stravy.
D
 íky zodpovědnému přístupu je městská část Brno-střed nejúspěšnější z celého
Brna v rámci počtu přijatých dětí do mateřských škol, a to včetně tříletých dětí.
Z
 ápis do mateřských škol jsme pro rodiče udělali komfortnější, vše podstatné
obsahuje nově spuštěný web www.materinkyvcentru.cz.

2014–2018
•	Zvýšíme kapacitu v mateřských školách o dalších minimálně 150 míst, dokončíme
novou MŠ na ulici Křídlovická, vybudujeme novou MŠ na ulici Pellicova.
•	I nadále chceme uhájit prvenství městské části v počtu přijatých dětí do
mateřských škol, naším cílem je přijetí všech přihlášených dětí z městské části,
včetně tříletých, ale i dvouletých.
•	Budeme i do budoucna podporovat – nejen finančně – všechny základní
a mateřské školy i školní jídelny zřizované městskou částí.
•	Provedeme další potřebné opravy a rekonstrukce školek a škol: výměna oken
v mateřských školách na ul. Vídeňská a Bílého, kompletní rekonstrukce ZŠ a MŠ
Kotlářská, nová tělocvična na ZŠ Bakalovo nábřeží atd.
•	Zvelebíme další školní hřiště a zahrady tak, aby pro děti v mateřských
i základních školách byly příjemným místem k hraní i sportování.
•	Budeme se podílet na dokončení rekonstrukcí sportovišť v ZŠ a MŠ Husova
(hřiště ve dvoře na Rašínově ulici), v ZŠ a MŠ Křídlovická, Kotlářská a v objektu
ZŠ Horní.

PODPORA SENIORŮ, SOCIÁLNÍ OBLAST
A BEZPEČNÉ ULICE
Městská část Brno-střed zajišťuje výkon pečovatelské služby
v domech pro seniory, podporuje kluby seniorů na Václavské
a Křenové ulici a zapojila seniory do činnosti samosprávy obce.
2010–2014

Libor Šťástka
starosta MČ Brno-střed

P
 ečovatelská služba městské části Brno-střed a Centrum denních služeb na
Lipové ulici si udržují vysoký standard poskytovaných služeb.

P
 odporujeme nejen kluby seniorů na Brně-střed, ale navázali jsme také spolupráci se Svazem důchodců ČR a seniory zapojili
do aktivní účasti v samosprávných orgánech městské části.
P
 ro dříve narozené pořádáme mnoho kulturních programů (Posezení u cimbálu, cyklus koncertů Filharmonie Brno seniorům
a cyklus operetních melodií Mladí seniorům) a přednášek, ale také výtvarné, pohybové či jazykové kurzy organizované ve
volnočasovém centru na Botanické ulici.
N
 epodceňujeme i prevenci – seniorům je dlouhodobě určen projekt „Brno-střed, bezpečnost i pro seniory“, rozvíjíme také
projekty zaměřené na bezpečnost a prevenci úrazů dětí i seniorů (Bezpečiáda Brna-střed apod.).
S
 eniorům bydlícím v městských velkometrážních bytech jsme nabídli možnost bydlení v bytech menších v rámci tzv.
Seniorského programu a v nově vybudovaném bytovém domě s malometrážními byty na ul. Kopečná.
D
 louhodobě pracujeme na zlepšování bezpečnosti a kvality života v některých problémových částech centra města. V oblasti
tzv. brněnského Bronxu byla v minulých letech z evropských peněz opravena řada domů, v námi spravovaných domech se
snažíme o větší pořádek prostřednictvím domovníků.
P
 odpořili jsme mnoho neziskových organizací a charitativních projektů, úzce spolupracujeme s Hospicem sv. Alžběty
v Kamenné ulici.
P
 odařilo se zabránit zrušení Polikliniky Zahradníkova. Toto významné ambulantní zařízení se i díky vytrvalé snaze naší
městské části začalo v tomto roce konečně po mnoha dlouhých letech opravovat.

2014–2018
•	I nadále budeme podporovat výstavbu nových bytových domů pro seniory.
•	Aktivně se jako doposud budeme podílet na úspěšném dokončení záměru výstavby bytových domů na ulici Vojtova. V tomto
areálu bude na základě naší aktivity umístěno středisko pečovatelské služby, nová pobočka brněnské Knihovny Jiřího Mahena
a volnočasové centrum.
•	Ještě více zapojíme seniory do společenského života městské části – jednak nabídkou kulturních a volnočasových aktivit
a jednak nebo přímým podílem na rozhodování samosprávných orgánů obce.
•	Budeme i v dalších letech podporovat neziskové organizace a charitativní aktivity v sociální oblasti.
•	Nepolevíme také v úsilí o proměnu lokality tzv. Bronxu v civilizovanou a bezpečnou část města. Budeme trvat na větším
počtů policistů a strážníků v ulicích.
•	Připravíme další projekty zaměřené na bezpečnost seniorů a dětí.
•	Samozřejmostí bude naše podpora, ale i požadavek na co nejrychlejší dokončení kompletní rekonstrukce Polikliniky
Zahradníkova ze strany vedení města Brna.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HŘIŠTĚ A PARKY
Městská část Brno-střed spravuje velkou část ze stávajících parkových ploch na jejím území.
Staráme se také o desítky dětských hřišť, které průběžně obnovujeme nebo stavíme nové.
2010–2014
V
 ybudovali jsme 4 nová dětská hřiště ve vnitroblocích Bakalovo nábřeží-Polní, Veletržní-Výstavní a v parcích Anthropos a při
ulici Dvorského
R
 ekonstruováno a dovybaveno bylo 8 hřišť a sportovišť ve vnitroblocích Vsetínská-Renneská, Bayerova-Kotlářská-BotanickáDřevařská, Tučkova-Kotlářská-Kounicova-Zahradníkova, Trýbova, Nové sady-Zvonička, v lokalitě Pšeník-Sovinec, v parku na
Kraví hoře a při ul. Leitnerova-Vodní a v dalších místech.
P
 okračují práce na vybudování 6 nových sportovišť při ulicích Vsetínská, Trýbova, Čechyňská, Rybářská, Botanická a Vysoká.
P
 ro návštěvníky města zajišťujeme provoz několika veřejných WC v centru Brna.
Z
 výšili jsme kvalitu úklidu ulic a veřejných prostranství, jako jedna z mála městských částí využíváme veřejně prospěšných
pracovníků, kteří se na úklidu města podílejí. Jejich počet jsme významně navýšili.
O
 pravou prošlo několik set odpadkových košů v centru Brna a stovky laviček.
Z
 měn k lepšímu se dočkal park na Kraví hoře, jezírko dostalo svoji původní podobu a současně se stalo prostředím pro
záchranu silně ohrožené ropuchy zelené, opravena jsou tamní sportoviště, k obnově parku došlo i na oblíbeném Obilním trhu
a před zahájením je revitalizace Björnsonova sadu u Polikliniky Zahradníkova.
B
 yla zahájena rekonstrukce parku na Konečného náměstí a parku na Žlutém kopci u Vaňkova náměstí.
O
 pravili jsme dříve nevzhledné nároží na rohu ulic Jiráskova a Veveří, které získalo více zeleně a svou původní historickou
podobu.
N
 ové pítko a mobiliář získalo Římské náměstí.
M
 oravské náměstí se stalo novým tržištěm s ovocem a zeleninou, jako náhrada za rekonstruovaný Zelný trh.
P
 roběhla výsadba desítek stromů, založeny byly okrasné záhony v mnoha parcích.

2014–2018
•	Vybudujeme další nová dětská hřiště a dokončíme modernizaci stávajících.
•	Počítáme také s regenerací dalších sportovních hřišť např. v lokalitách Rybářská, Botanická a Vysoká, jejichž rekonstrukce je
již připravována.
•	Navýšíme počet veřejných toalet v centru města, tzv. „body úlevy“ zaplní brněnské centrální ulice.
•	Dokončíme obnovu Björnsonova sadu – jeho součástí bude nové dětské hřiště a venkovní posilovna, dojde ke zpevnění
stávajících cest.
•	Park na Konečného náměstí bude ještě větší oázou zeleně na frekventované dopravní křižovatce.
•	Na vrcholu Žlutého kopce při Vaňkově náměstí vznikne namísto stávajícího parkoviště park se zelení, hřištěm a lavičkami.
•	Počítáme také s revitalizací dalších parkových ploch a podpoříme i oživení nábřeží řeky Svratky.
•	Dokončíme obnovu památkově chráněné čekárny na ulici Údolní u Obilního trhu a významně rozšíříme i stávající dětské
hřiště, které se těší velké oblibě místních obyvatel.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ – CENTRUM BRNA PRŮJEZDNÉ
A S VOLNÝMI MÍSTY
Zásadní téma i problém naší městské části. Ale po mnoha letech se konečně ledy pohnuly. Parkovací
kapacity se staví, nyní je nutné co nejdříve spustit projekt modrých parkovacích zón, preferujících
obyvatele Brna-střed, i záchytných parkovišť. Jsou připraveny.
2010–2014
P
 rvní parkovací dům postavený městem, na Kopečné ulici, je v provozu. Projekt připravila naše městská část a i díky jejímu
úsilí se v něm již parkuje.
B
 rno-střed spolupracovalo i na vytvoření Strategie parkování v Brně, ucelené koncepce parkování ve městě. A je připraveno
i k jejímu naplnění – tedy realizaci záchytných parkovišť a rezidenčního parkování pro bydlící.
V
 ybudovány další přístřešky na zastávkách MHD na území Brna-střed pro zvýšení komfortu cestujících.
B
 lokové čištění ulic jsme během dne zkrátili na kratší časové úseky tak, aby bylo možné již po dokončení úklidu ulice
zaparkovat.
D
 íky aktivitě a trvalému tlaku se podařilo zahájit realizaci kruhového objezdu na Vaňkově náměstí.

2014–2018
•	V rámci zpracované koncepce budeme aktivně podporovat dokončení parkovacích domů na ulicích Veselá a Panenská
a vznik záchytných parkovišť po obvodu města, ale i naší městské části, tedy parkovacích kapacit pro návštěvníky Brna
a jeho centra.
•	Jsme připraveni k realizaci modrých parkovacích (rezidentních) zón v ulicích městské části; tato místa musí sloužit
k parkování místním bydlícím obyvatelům.
•	V návaznosti na zpracovanou Strategii parkování v Brně zajistíme také vybudování nových parkovacích míst, a to i úpravou
dopravního značení, tedy s minimem finančních nákladů.
•	Podpoříme kroky vedoucí ke zvýšení komfortu městské hromadné dopravy.
•	Další nebezpečné přechody vybavíme vhodným lokálním nasvětlením.
•	Podpoříme rozšíření sítě cyklostezek a cyklistických tras s důrazem na bezpečnost cyklistů.
•	Po vzoru Vídně podnikneme kroky k zavedení veřejných půjčoven kol – Citybike Brno – jako doplňku městské veřejné
dopravy.
•	Podpoříme všechny kroky vedoucí ke snížení dopravy v centru (realizace rychlostní komunikace R43, rekonstrukce velkého
městského okruhu, především úseku od Královopolských tunelů k mimoúrovňové křižovatce Hlinky, zkapacitnění dálnice pod
Brnem apod.) a tím i ke snížení hluku a zplodin.
•	Podpoříme také nutné a plánované rekonstrukce komunikací v centru Brna (např. ul. Údolní, Veveří či Mendlovo náměstí).

BYDLENÍ V CENTRU MĚSTA – PRODEJ MĚSTSKÝCH DOMŮ
NÁJEMNÍKŮM I JASNÉ NE ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI
Ke kvalitě života patří i kvalitní bydlení. Brno-střed jako místo, kde se dobře žije – to je náš
dlouhodobý cíl.
2010–2014
D
 okončené bytové domy na ulici Kopečná a Studánka obsadí v krátké době noví obyvatelé, především senioři.
V
 městských domech se nám podařilo snížit zadlužení problémových nájemníků.
D
 omy v majetku města jsou postupně opravovány, probíhá zateplování v rámci programu Zelená úsporám.
R
 ealizujeme projekt „Bezpečný dům“, který má za cíl zvýšit kvalitu bydlení a bezpečnost v domech města.
P
 robíhá tzv. „Seniorský program“ se snahou pomoci vyřešit problémy s bydlením seniorů.
V
 uplynulých letech jsme doporučili stovky bytových domů k prodeji jejich nájemníkům.
V
 ždy jsme také tvrdě postupovali vůči všem návrhům na zvýšení daně z nemovitosti ve městě Brně.

2014–2018
•	Prodej bytových domů nájemníkům je i nadále naše jasná priorita – není nutné, aby město Brno vlastnilo tak rozsáhlý bytový fond.
•	Nově budované byty na ulici Vojtova by měly sloužit primárně k řešení bydlení seniorů.
•	I do budoucna říkáme jasné NE jakýmkoli návrhům na zvýšení koeficientu daně z nemovitosti v Brně – město totiž může tuto
daň zvýšit až na pětinásobek a v minulosti její zvýšení bylo několikrát některými politiky navrhováno. Majitelům domů a bytů,
ale i členům bytových družstev by takové zvýšení vytáhlo z kapes stovky korun ročně, což nepřipustíme.

RADNICE MČ BRNO-STŘED – VÍCE SLUŽEB PRO OBČANY,
PODPORA PODNIKÁNÍ
Komfortní a příjemný úřad, nabízející kvalitní službu svým klientům, to je naše dlouhodobá
představa o tom, jak by měla radnice centrální městské části fungovat. Nejen za to získala městská
část Brno-střed v roce 2010 ocenění v prestižní soutěži obcí a měst „Obec přátelská rodině“.
2010–2014
„ Na úřad 7 dní v týdnu“ – základní motto nově otevřeného informačního centra radnice na Zelném trhu. V provozu je od 7 do
19 hod. v pracovních dnech, otevřeno má i o sobotách a nedělích. Výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku nebo ověření
podpisu či informace o řešení životní situace celý týden? To vše nabízíme jako možná jediný úřad v České republice. A k tomu
jediný Family Point (místo pro maminky s dětmi) v Brně provozovaný o víkendech. A sloužíme i turistům a návštěvníkům Brna.
„ SMS centrum“ – poskytujeme informace o akcích, dění v městské části, ale i varovné zprávy – to vše esemeskou a zdarma.
„ Zelená linka radnice“ – i nadále poskytujeme bezplatnou linku 0800 100 862 svým občanům.
P
 oskytujeme bezplatné wi-fi připojení k Internetu v prostorách radnice, nově také na náměstí Svobody.
N
 abízíme veřejný Internet zdarma v budově úřadu i v informačním centru na Zelném trhu.
J ako jedna z mála městských částí v Brně vítáme mezi námi nově narozené děti – občánky města Brna a naší městské části.
R
 ozšířili jsme počet veřejně prospěšných pracovníků – nezaměstnaní tak místo návštěv úřadu práce pracují pro obec
a pomáhají s úklidem centra města.
Z
 ahájili jsme spolupráci se studenty brněnských vysokých škol, kteří se aktivně podílejí na projektech radnice.
V
 ydáváme Zpravodaj městské části – pestrý a moderní měsíčník, pravidelně informující naše obyvatele.

2014–2018
•	Infocentrum radnice bude i nadále poskytovat svoje služby 7 dní v týdnu.
•	Rozšíříme místa s bezplatným wi-fi připojením v centru Brna.
•	Služby SMS centra rozšíříme o bezplatná upozornění na konání blokového čistění.
•	Dokončíme připravovaný Informační portál městské části – souhrn dění v centru města, užitečné informace a interaktivní
přístup a zapojení občanů (hlášení nepořádku v ulicích, problémů v domech apod.).
•	Navýšíme počet veřejně prospěšných pracovníků.
•	Zpravodaj MČ Brno-střed si i nadále zachová pestrou podobu a bude zdrojem zajímavých informací o dění v městské části.

SPORT A AKTIVNÍ POHYB
V MĚSTSKÉ ČÁSTI
Městská část Brno-střed zajišťuje prostřednictvím své příspěvkové organizace provoz koupaliště
a bazénu na Kraví hoře, zimního stadionu na Úvoze a veřejného kluziště.
2010–2014
D
 vě nová sportovní hřiště v areálu koupaliště na Kraví hoře doplnila dvě nová dětská hřiště.
Z
 rekonstruovali jsme venkovní sociální zařízení, vybudovali nové sprchy, rozšířili kapacitu venkovního občerstvení a kavárnu
a vestibul pokryli wi-fi připojením.
B
 yly zkvalitněny služby pro návštěvníky prostřednictvím webových stránek, zmodernizovalo se technologické zázemí a tím
došlo k dosažení úspor energií.
R
 ozšířili jsme nabídka sportovních a kulturních akcí v areálu, ale i spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti
sportovních aktivit a práce s hendikepovanými sportovci.
N
 a rozdíl od jiných brněnských koupališť se areál Kraví hory otevírá návštěvníkům již s příchodem prvních teplých dní v sezóně.
O
 pravili jsme sportoviště v parku na Kraví hoře, vybudovali nová sportovní hřiště na ul. Nové sady (Zvonička) a při ulici
Dvorského.
Z
 ajistili jsme kompletní rekonstrukci šaten, sociálního zařízení a sprch zimní haly na Úvoze. Provedení technologických úprav
přineslo výrazné energetické úspory a zlepšení kvality provozu.
K
 ompletně jsme připravili projekt curlingové haly u zimního stadionu pro plánovanou výstavbu.
V
 rámci podpory sportování dětí a mládeže jsme vstoupili do spolupráce s kluby Kometa Brno a Zbrojovka Brno.
P
 odporujeme i činnost menších sportovních klubů na území městské části.
Z
 ahájili jsme provoz kluziště v parku na Moravském náměstí v zimních měsících.

2014–2018
•	Budeme i nadále rozšiřovat služby areálu koupaliště na Kraví hoře a zimního stadionu na Úvoze.
•	Veřejné bruslení na Moravském náměstí vhodně doplní nabídku sportovního vyžití během adventních trhů a zimních měsíců.
•	Vybudujeme další nová veřejná sportoviště v centru města.
•	S naší podporou mohou i do budoucna počítat sportovní kluby a především sportující dětí a mládež.

BRNO-STŘED: CENTRUM KULTURY
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Pestrý život v centru dění – leitmotiv radnice vyjadřuje naši snahu o více kultury, života a aktivního
trávení volného času v centru města.
2010–2014
D
 obré jméno moravské metropoli již 5. rokem dělají vánoční trhy v centru Brna. Vánoce na Zelňáku, ale i trhy na centrálním
a Moravském náměstí přinesly do Brna advent s tradicemi, řemesly a opravdovou vánoční atmosférou.
Ú
 spěšné ročníky mají za sebou také Velikonoční slavnosti s řemesly a dobrotami a Festival v centru dění, tedy Slavnosti piva,
Slavnosti jídla, Slavnosti vína a Slavnosti řemesel, pořádané radnicí Brno-střed na náměstí Svobody.
P
 rvní ročníky mají za sebou také další akce radnice – k oživení letních měsíců v brněnských ulicích přispěl celoprázdninový
kulturní festival Léto v centru, zábavu a ukázky činnosti složek záchranářů nabízí již třetím rokem akce Hvězdy nad Kraví
horou, regionální výrobky Brňanům nabídly Farmářské trhy na Římáku a projektu pro začínající a méně známé hudebníky
a skupiny – Music Point – se v ulicích centra každoročně účastní kolem 40 kapel.
Ú
 spěšně jsme každoročně provozovali desítku volnočasových akcí pro rodiče s dětmi (např. Mikulášoviny na radnici, Drakiáda,
Zvířátkiáda, Ježibabí slet a další).
P
 ořádáme, především pro seniory, přednášky, koncerty vážné hudby a posezení u cimbálu.
Z
 rekonstruovali jsme kulturní Klub Leitnerova, významně zpestřili jeho dramaturgii a zvýšili jeho návštěvnost téměř na
dvojnásobek (ze 4 tisíc na 7 tisíc lidí ročně), každoročně uvádíme v dětském Divadle Polárka 5–6 premiér za sezónu a pestré
aktivity nabízí volnočasové centrum Botanka.
P
 odporujeme činnost mnoha neziskových organizací a spolků působících v oblasti kultury, jakož i kulturní projekty v centru
Brna (Jazzfest, Majáles apod.).
F
 inanční podporou jsme zachránili pobočku Knihovny Jiřího Mahena v Křížové ulici.

2014–2018
•	Uspořádáme další ročníky úspěšných a mezi Brňany oblíbených vánočních trhů v centru města – Vánoce na Zelňáku budou
opět krásným řemeslným jarmarkem.
•	Rozšíříme nabídku a program Velikonočních slavností, Festivalu v centru dění a Léta v centru; Music Point nabídne další
vystoupení hudebníků.
•	Budeme pokračovat v pořádání volnočasových akcí pro všechny věkové kategorie v centru Brna.
•	I nadále budeme pro veřejnost zajišťovat činnost Divadla Polárka, Klubu Leitnerova a Centra volného času Botanka.
•	Budeme pokračovat v podpoře kulturních projektů a akcí v centru Brna.

ROZVOJ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
JAKO PŘÍJEMNÉHO MÍSTA PRO ŽIVOT
Další rozvoj centra Brna je pro nás prioritou. Rozumíme jím nejen řešení parkovacích kapacit,
rozšíření nabídky sportovišť a kulturních stánků a vytvoření podmínek pro lepší podnikání, ale také
revitalizaci stávajících veřejných prostranství, obnovu parků a míst pro odpočinek a oddych.
2014–2018
•	Rekonstrukce Zelného trhu, asi nejkrásnějšího brněnského náměstí, je v plném proudu. Po jejím skončení provedeme obnovu
samotného tržiště tak, aby mohlo i nadále sloužit všem Brňanům.
•	Budapešť? Cork? Barcelona? Nyní už i v Brně! Na opraveném Zelném trhu otevřeme „Městskou tržnici Brno“, krytou
městskou tržnici s regionálními potravinami i zahraničními specialitami, umístěnou v opraveném bývalém Domě potravin.
•	Novou podobu dostane park Björnsonův sad a Konečného náměstí, v duchu výsledků architektonické soutěže budeme
pokračovat v obnově Římského náměstí.
•	Park u Vaňkova náměstí, který se již buduje, chceme dále propojit „zelenou“ osou s ulicí Hlinky a předprostorem brněnského
výstaviště.
•	Budeme pokračovat ve výsadbách uličních stromořadí ve spojení s kvalitními pěšími a cyklistickými trasami.
•	Zasadíme se o obnovu a rekreační využití „spícího“ fenoménu (nevyužitého potenciálu) nábřeží řeky Svratky.
•	Obyvatelům Brna-střed usnadní parkování rezidenční zóny, návštěvníkům města parkovací domy a záchytná parkoviště.
•	Rozvíjena bude jižní část města, moderní nádraží musí dostat zelenou a brněnské výstaviště, místo s velkým potenciálem pro
kulturu, sport a volnočasové aktivity, je nutné otevřít lidem.
•	Iniciativně podpoříme obnovu Mendlova náměstí jako prostoru se zelení a službami.

PODĚKOVÁNÍ:
Závěrem bych rád poděkoval všem, se kterými jsem měl možnost za uplynulé čtyři roky spolupracovat nebo se s nimi setkat
a jejichž práce si velmi vážím.
Ředitelům i ředitelkám našich mateřských a základních škol, pracovníkům pedagogických sborů na školách i kolektivům
mateřských škol, učitelům, vedení i pracovníkům školních jídelen, Kulturního a vzdělávacího střediska, dětského Divadla
Polárka, klubu na Leitnerce i volnočasového centra Botanka, koupaliště Kraví hora a Správy nemovitostí MČ Brno-střed, tedy
organizací zřizovaných městskou částí.
Poděkování patří také vedoucím odborů, tajemníkovi a pracovníkům Úřadu městské části, Pečovatelské služby na Lipové
i vedení a ošetřovatelům v domovech pro seniory.
Děkuji i všem spolupracujícím organizacím, které se podílely na přípravě krásných Vánoc na Zelňáku a ostatních akcí radnice
pro veřejnost, jakož i neziskovým či zájmovým organizacím, sdružením a spolkům působícím v naší městské části, které se
snažíme dlouhodobě podporovat a jejichž činnost je nenahraditelná.
Poděkování si zaslouží i strážníci Městské policie, policisté a pracovníci dalších složek Integrovaného záchranného systému,
kteří dohlíží na bezpečnost v ulicích a zachraňují lidské životy.
Bez Vás všech by to nešlo. Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat.
Rádi budeme spolu s Vámi dělat Brno-střed příjemným místem k životu i v dalších letech.

Mgr. Libor Šťástka, starosta MČ Brno-střed
a jeho tým ODS – č. 3 pro komunální volby 10.–11. 10. 2014
do Zastupitelstva MČ Brno-střed

PROGRAM ODS
PRO BRNO-STŘED V KOSTCE
2008–2014
•	Vánoce na Zelňáku, slavnosti na nám. Svobody
•	Zahájení opravy Polikliniky Zahradníkova
•	Opravy parků na Kraví hoře a na Obilním trhu
•	Práce pro nezaměstnané při úklidu města
•	4 500 dětí přijatých do mateřských škol
• 250 bytových domů schválených k prodeji nájemníkům
•	21 nových či opravených dětských hřišť a sportovišť
•	Aktivity pro seniory a rodiny s dětmi
•	Bezplatné wi-fi v centru města
•	Nové informační centrum radnice – úřad otevřen 7 dní v týdnu

2014–2018
•	Modré zóny – vyhrazená parkovací místa pro místní
po návratu z práce
•	Pokračování prodeje bytových domů nájemníkům
•	Oprava Konečného náměstí a dokončení Zelného trhu
•	Kruhový objezd na Vaňkově náměstí
•	Dalších 150 nových míst v mateřských školách
•	Podpora podnikání a služeb v centru Brna
•	Nová krytá Městská tržnice brno s regionálními potravinami na Zelném trhu
•	Jasné NE všem návrhům na zvýšení daně z nemovitosti v Brně, jakož
i zvyšování místních poplatků

