
 
Vážení  Jundrováci, 

dovolte nám, abychom Vás informovali o výsledku povolebních koaličních jednání na jundrovské 
radnici. Díky silnému mandátu od Vás se nám podařilo prosadit vytvoření koalice „Za změnu 
politického stylu“. Tato koalice je tvořena Novými Tvářemi, Zelenou pro Náš Jundrov, ČSSD a TOP 09. 

Při koaličních jednáních jsme upřednostnili prosazení klíčových bodů našeho programu nad nejvyššími 
funkcemi v Radě. Uzavřeli jsme koalici s partnery, kterým věříme. Tak jako my reprezentují nové 
tváře v rámci zastupitelstva, nebo osoby, které dosud prosazovaly transparentnost a slušnost místo 
pokoutních dohod a kličkování před veřejností. 

Program, který jsme se zavázali společně plnit, zahrnuje: otevřenost a transparentnost radnice, 
průběžné zveřejňování podrobností o všech veřejných zakázkách na internetu, umožnění publikace 
názorů koaličních i opozičních zastupitelů (nebo jen „všech zastupitelů“) v jundrovském zpravodaji, 
informování občanů o plánech obce, zjišťování názorů občanů v anketách, konání referenda 
k zásadním otázkám, např. při případné významné změně územního plánu, řešení dopravních 
problémů Jundrova, zamezení výstavby tranzitní silnice přes Juranku do Kohoutovic, podporu a rozvoj 
všech škol a vzdělávacích a volnočasových aktivit, včetně vůle prodloužit za řádných ekonomických 
podmínek nájemní smlouvu pro SMZŠ na Rozmarýnové, postupné omezování možnosti pálení 
zahradního odpadu ruku v ruce s možností odevzdat zahradní odpad do sběrných kontejnerů, 
rekonstrukce a rozvoj dětských hřišť atd. Zkrátka budeme Vám naslouchat a řídit se heslem „Politika 
není byznys, politika je služba občanům.“ Zvídaví čtenáři mají možnost seznámit se s úplným textem 
koaliční smlouvy na našem webu www.jundrovaci.cz v sekci Program. 

Do Rady městské části Brno Jundrov byli na základě uzavřené koaliční smlouvy zvoleni tito zastupitelé: 

Ivana Fajnorová, starostka 

Ing. Marek Toman, místostarosta 

Ing. Ondřej Šťastník, radní (Nové Tváře) 

Ing. Pavel Tyleček, radní (Nové Tváře) 

Karel Kalaš, radní 

Milí sousedé, ještě jednou děkujeme za Vaši důvěru a držte nám palce. 

Pokud preferujete elektronickou formu zasílání Azurových stránek, sdělte nám, prosím, svůj mail na ondrej@jundrovaci.cz 
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