ÁNKY

STR
É
V
O
R
U
AZ

Milí Jundrováci,
je tomu rok, co jsme se díky Vašim hlasům stali vítězi komunálních voleb a po sestavení koalice „Za změnu politického stylu“ začali pracovat v Zastupitelstvu a v Radě naší městské části. Dovolte nám proto předložit Vám krátký
účet toho, co jsme pro naši obec za uplynulý rok udělali a co budeme prosazovat ve zbytku našeho mandátu.

Náš program pro loňské volby měl 8 bodů. Posuďte, jak
se jej daří plnit:

Zájmy Jundrováků nad zájmy developerů
Spolu s koaličními partnery jsme uspořádali besedu k novému územnímu plánu města Brna, kde byly občanům Jundrova
prezentovány varianty územního plánu odborníky, kteří tento
strategický dokument připravují.
Rada MČ rovněž zorganizovala anketu k územnímu plánu,
aby zjistila, jaké jsou zájmy Jundrováků. Přes 90 % účastníků
ankety odmítá zastavění Juranky a zástavbu pod ulicí Dubovou připouští pouze na minimální úrovni. Jednoznačný postoj
občanů musel být vyslyšen a Zastupitelstvo MČ zaslalo na
Magistrát města Brna připomínky k novému územnímu plánu
plně v souladu s výsledky ankety.
Naše politické hnutí Nové Tváře inicovalo vznik občanského
sdružení „Bydlení v Jundrově – bydlení v přírodě“, které získalo
od Jundrováků 263 podpisů (celkem více než 300) a podalo ke
konceptu územního plánu tzv. námitku zástupce veřejnosti, která má podle právních předpisů pro zpracování územního plánu
výrazně vyšší váhu, než připomínky městské části.
Nicméně ještě není vyhráno – výsledný a konečný návrh
nového územního plánu města Brna je stále zpracováván.

Dopravní tepny mimo domy
Vyjádření zastupitelstva Jundrova i námitka námi iniciovaného
občanského sdružení k územnímu plánu směřují proti vzniku
tranzitní silnice přes Juranku. Bohužel zatím není na obzoru žádný reálný plán odklonu tranzitní dopravy přes ulici Veslařskou.

Konkurence ve školství
Rada MČ prodloužila nájemní smlouvu k budově školy Rozmarýnová 3 Soukromé základní a mateřské škole, s.r.o. Smlouva
stanovuje vyšší nájemné i oboustranné závazky k opravám
a rekonstrukcím budovy.
Je hotov projekt rozšíření MŠ Dubová, dle něhož by měla
v příštím roce vzniknout nová třída s kapacitou 25 dětí.

Atraktivní podmínky pro Volný čas
Rozpočet MČ pro rok 2012 významnými částkami pamatuje na zkvalitnění hřiště nad Dubovou a na výstavbu dětských
hřišť. Celková výše dotací pro místní spolky (Sokol, SK Jundrov, hasiči ap.) je vyšší než dosud, mimo jiné i díky úsporám plynoucím z transparentních výběrových řízení na dodávky investičních akcí a služeb. Pracujeme na přidělení dotací
a zprovoznění hřiště u ZŠ Jasanová.

Čistý vzduch stále
Toto se zatím nedaří! Několik desítek zahrádkářů stále pálí zahradní odpad a je zřejmé, že v zastupitelstvu není dostatečná
vůle pro zpřísnění podmínek pro pálení. Naše hnutí iniciovalo anketu, která by měla ukázat, zda zakouřený vzduch Jundrovákům vadí, či ne. Věříme, že výsledky této ankety ovlivní
rozhodování zastupitelstva stejně tak, jako výsledky ankety
k územnímu plánu předurčily podobu připomínek pro Magistrát města Brna. Chcete-li ovlivnit kvalitu ovzduší v Jundrově,
vyplňte anketu k pálení zahradního odpadu. Anketa byla
vložena v prosincovém Zpravodaji, můžete si ji vyzvednout
i na Radnici nebo stáhnout z webu www.jundrovaci.cz.

Líbí se vám náš program?
Chcete pomoci při jeho prosazování?
Přidejte se k nám!

www.jundrovaci.cz

Hazard pryč
Zastupitelstvo MČ rozhodlo, že nepovolí vznik dalších tzv. výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů v Jundrově. Omezení provozu stávajících automatů je bohužel
mimo pravomoce zastupitelstva.

Trvalá spolupráce s Jundrováky
Ankety k dalším problémům Jundrova budou následovat
i v roce 2012. Dle finančních možností se možná v Jundrově
uskuteční současně s krajskými volbami v roce 2012 referendum k územnímu plánu. Referendum je nejsilnější politický
nástroj, který má Jundrov v ruce při ovlivnění obsahu nového
územního plánu města Brna.
Redakční rada jundrovského Zpravodaje již není obsazena jen radními. Ze 7 členů redakční rady jsou již jen 2 zastupitelé za koalici, nově jsou členy i 2 zastupitelé opoziční a 3

zástupci veřejnosti – koalice je v redakční radě v menšině, což
považujeme za správné.

Transparentní radnice bez korupce
Všechny veřejné zakázky jsou zveřejňovány na internetu. Videozáznamy z jednání zastupitelstva jsou všem k dispozici na
www.jundrovskatelevize.cz. Za slabinu transparentnosti radnice považujeme webové stránky – v této oblasti je ještě mnoho
ke zlepšení.
Za neúspěch považujeme i to, že se nám nepodařilo docílit vyšší účasti občanů na zasedáních zastupitelstva městské
části, snad s výjimkou zastupitelstva, na kterém bylo rozhodováno o připomínkách k územnímu plánu. Neúčast občanů
může být způsobena i špatnou srozumitelností projednávané
agendy, proto jsme iniciovali pořízení promítací techniky, která umožní vizualizaci podkladů a schvalovaných dokumentů.

Milí Jundrováci, Jundrovačky i Jundrovčata,

přejeme vám pokojné Vánoce
v kruhu vašich blízkých
a do roku 2012
zdraví a čistou městskou část,
bezpečnou a klidnou obec,
kvalitní radnici, zastupitele a radní,
a zejména pak splnění všech vašich přání a cílů!
Vaše hnutí JUNDROV ŽÁDÁ NOVÉ TVÁŘE
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