
“
Koho chcete na radnici?

Vyberte si...

CHCEME REFERENDUM

CHCEME REFERENDUMNOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN - 

Víte, že: 20. 3. 2008 proběhlo jednání zástupců MČ 

Jundrov a Kohoutovice se zástupci OÚPR a MMB k zasta-

vění oblasti „Juranka“, vybíráme ze zápisu z jednání: … 

Bc. Chládek (Jundrov): město Brno má kapacity 

a  možnosti nabídnout pozemky k  vilovým zástavbám, 

vhodné by bylo zamyslet se nad projekty ve formě řízené 

výstavby, cílem vznik zastavěných lokalit např. po vzoru 

hl.m. Prahy. Výstavbu na „Jurance“ bude nutné etapi-

zovat. Je nutné postoupit výrazně dál, aby bylo možné 

konečně občanům poskytovat seriózní informace 

o možnosti zhodnocení jejich majetků, ...

Ing. Wendscheová, PhD (OÚPR MMB): konstatuje, že 

se projevuje určitá svévolnost a  odpor ze strany vlast-

níků pozemků, zejména při ulici Kopretinová, kdy brání 

možnosti vzniku koridoru pro veřejnou infrastrukturu. 

Není možné vykoupit příslušné části pozemků.

Bc. Chládek: Vyzval přítomného techn. náměstka 

primátora m. Brna, p. Macka, zda by se jeho úsek 

mohl intenzívněji zaměřit na možnost vybudování nové 

infrastruktury pro danou lokalitu a  aby město posou-

dilo všechny své možnosti k naplnění cíle využití území 

„Juranky“.

Víte, že: Rada MČ Jundrov v uplynulém období nechala 

zpracovat dopravně urbanistickou studii k  vybudování 

silnice z Jundrova (z ústí ulice Jasanové a Kopretinové) 

přes Juranku do Kohoutovic v parametrech umožňujících 

budoucí vedení MHD jako podklad pro budoucí změnu 

územního plánu …

Víte, že: Se souhlasem MČ Jundrov došlo před dvěma 

lety ke změně územního plánu, která umožňuje rozšířit 

1. část silnice vedoucí na Juranku na rozsah potřebný pro 

provoz MHD …

Vážení spoluobčané,

náš postoj je jednoznačný: Jsme důrazně proti zasta-

vění Juranky a proti tranzitní silnici do Kohoutovic. Ved-

lo by to k několikanásobnému zvýšení tranzitní dopravy 

přes Jundrov, ke zhoršení už tak špatných rozptylových 

podmínek a k zániku Jundrova jako klidného místa pro 

život. Horší prostředí rovněž znehodnotí nemovitosti vět-

šiny Jundrováků.

Podnikneme vše pro to, aby bylo v Jundrově vypsá-

no místní referendum k  otázce využití lokality Juranka 

a  k  otázce vybudování tranzitní silnice do Kohoutovic 

v lokalitě Jasanová-Kopretinová. Tyto klíčové otázky od-

mítáme řešit kabinetní zákulisní politikou. Budeme vděč-

ni za Váš názor vyjádřený v referendu.

Toto referendum  bude řešit obecnou otázku, zda si 

přejete přeměňovat v Jundrově další oblasti parků a za-

hrad na stavební parcely. Pokud totiž vyjádříte závazně 

určitý názor, je výsledek referenda závazný i pro politiky, 

kteří přijdou v budoucnu.

Rádi bychom referendum spojili s  nejbližším termí-

nem, kdy se budou konat volby. Je to úsporné jak pro 

obecní pokladnu, tak pro občany, kteří mohou projevit 

svou vůli ve volbách i v referendu zároveň.

K vyhlášení referenda se vyžaduje petice podepsaná 

nejméně 20 % voličů v dané obci, dovolíme si Vás po-

žádat o podporu vyhlášení referenda už za několik dní. 

Zároveň připojíme podrobné informace týkající se vyhlá-

šení referenda.
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 AZUROVÉ STRÁNKY

Azurové stránky rozdává hnutí JUNDR☺V ŽÁDÁ N☺VÉ TVÁŘE. Každý týden otevřeme nové téma.

Příští díl na téma UKONČEME PÁLENÍ ODPADU očekávejte příští týden. Děkujeme Vám za pozornost.

Za N☺VÉ TVÁŘE Ing. Ondřej Šťastník a Mgr. Ing. Antonín Továrek, 

kandidáti do Zastupitelstva městské části Brno – Jundrov.

www.jundrovaci.cz


