BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
pro volební období 2014 – 2018
POLITIKA BYDLENÍ
 Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech.
 Zrealizujeme potřebné investice a opravy v obecním bytovém fondu za účelem zvýšení
kvality bydlení zdejších nájemníků (např. modernizace bytových jader).
 Vytvoříme nová pravidla pro přidělování obecních bytů, která přinesou větší transparentnost
a přehlednost celého procesu.
 Zaměříme se na další snižování pohledávek na nájemném a službách (např. i formou
přidělování bytů s pohledávkou).
 Zvýšíme kontroly řádného užívání bytů s důrazem na potírání „černých podnájmů“.
 Zajistíme odpovědnou a hospodárnou správu obecního bytového fondu. Zaměříme se též na
zkvalitnění a zlevnění provádění drobných oprav v domech.
 Zasadíme se o dokončení doprodeje obecních jednotek v bytových domech zařazených do
celoměstského seznamu domů doporučených k prodeji za předpokladu, že o privatizaci
těchto jednotek projeví zájem jejich nájemníci.
 V případě soukromých developerských projektů budeme v mezích kompetencí svěřených
městské části usilovat o jejich maximální soulad se zájmy městské části a jejích občanů (to
platí zejména o plánované rozsáhlé výstavbě v lokalitě „Na Kaménkách“).
DOPRAVA, KOMUNIKACE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Ve spolupráci s příslušnými partnery (Magistrát města Brna, Brněnské komunikace apod.)
budeme pokračovat v opravách a rekonstrukcích dosud zanedbaných komunikací (např.
chodníky ve spodním sídlišti či ve Starých Černovicích).
 Podpoříme rozšíření sítě cyklostezek na území městské části.
 Budeme usilovat o navýšení počtu parkovacích míst (zejm. horní a spodní sídliště, ulice
Turgeněvova) za současného zvýhodnění černovických občanů (rezidentů) při parkování.
 Ve spolupráci s příslušnými dopravními orgány budeme usilovat o zlepšení dopravního
značení tak, aby byla zajištěna větší bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to zejména
v době provádění rekonstrukcí některých komunikací.
 Budeme pokračovat v přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky ulic Charbulova,
Štolcova, Húskova a Řehořova s důrazem na bezpečnost a plynulost dopravy.
 Zajistíme kvalitní zimní údržbu chodníků.
 Povedeme jednání s Českou poštou za účelem zřízení bezbariérového přístupu do budovy
černovické pošty.
 Budeme usilovat o umístění prvků veřejného osvětlení v potřebných lokalitách, kde dosud
chybí.
 Budeme pokračovat v obnově městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.)
v protivandalském provedení.
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Budeme pokračovat v rekonstrukci a regeneraci parků a zelených ploch na území městské
části a v umísťování vhodných dětských herních prvků.
Zkvalitníme provádění údržby zelených ploch (sekání trávy, prořezávání dřevin apod.).
Zajistíme pravidelnou výměnu písku na dětských pískovištích, včasné vysypávání
odpadkových košů a pořádek v okolí sběrných středisek odpadu a kontejnerových stání.
Zaměříme se na likvidaci a prevenci vzniku černých skládek. Minimálně jedenkrát ročně
zajistíme tzv. železnou sobotu či neděli.
Vytipujeme vhodné místo pro vybudování výběhu pro psy v oblasti Nových Černovic.
Podpoříme černovické zahrádkáře a další spolky působící v oblasti životního prostředí
a jeho ochrany (např. myslivci).

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT
 Zpracujeme přehlednou koncepci rozvoje školství v městské části.
 Budeme usilovat o zvýšení počtu míst v mateřských školách. Zvážíme zavedení pravidel pro
vyplácení finančního příspěvku rodinám, které musely své dítě umístit do soukromé
mateřské školy z důvodu nedostatečné kapacity mateřských škol zřizovaných městskou
částí.
 Budeme podporovat vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu městské části na podporu
zájmové činnosti v mateřských i základních školách a na podporu účasti žáků ze sociálně
slabších rodin na školách v přírodě a lyžařských výcvikových kurzech.
 Z rozpočtu městské části podpoříme sportovní, kulturní a volnočasové organizace působící
na neziskovém principu. Preferovat budeme především subjekty pracující s černovickými
dětmi a mládeží. Za účelem zvýšení transparentnosti celého procesu budou finanční
požadavky jednotlivých organizací diskutovány v příslušných komisích rady.
 Podpoříme rozšíření míst pro konání volnočasových aktivit občanů (např. úprava místa pro
basketbal apod.)
 Budeme usilovat o další rozvoj a investice do Areálu zdraví na Kneslově ulici, a to zejména
s důrazem na sportovní a rekreační vyžití černovických občanů.
 V zimním období budeme pokračovat v provozu ledové plochy v Areálu zdraví, budeme
usilovat o jeho další zkvalitnění a zefektivnění (např. lepší zázemí pro bruslaře).
 Podpoříme další rozvoj a aktivní využití Areálu volného času Mírová.
SOCIÁLNÍ POLITIKA, BEZPEČNOST, VEŘEJNÝ POŘÁDEK
 Zvýšíme kvalitu služeb poskytovaných Sociálním domem našim seniorům. Nebudeme
zvyšovat ceny jídel nabízených Sociálním domem.
 Na území městské části zřídíme kontaktní centrum pro seniory – tzv. Senior point (bezplatný
přístup k internetu, poradenská činnost pro seniory apod.).
 Podpoříme aktivní politiku zaměstnanosti (např. zapojení nezaměstnaných do služeb
městské části).
 Akci „Vítání občánků“ budeme pořádat nejméně dvakrát ročně a obohatíme jeho program.
 Budeme důsledně spolupracovat s Městskou policií Brno i Policií České republiky za
účelem vytipování míst v naší městské části, která vyžadují zvýšený dozor těchto orgánů
(okolí škol, zábavních podniků či restaurací nebo místa, kde se koncentrují
„nepřizpůsobivé“ osoby). Budeme usilovat o zvýšení počtu pěších hlídek strážníků
i policistů obsluhujících naši městskou část.
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Budeme monitorovat situaci v okolí restauračních a obdobných zařízení z hlediska
bezpečnosti a veřejného pořádku, v případě problémů učiníme kroky směřující k omezení
jejich provozní doby.
Budeme usilovat o zřízení kontaktního místa Městské policie Brno na území Černovic.
Učiníme aktivní kroky směřující k nulové toleranci hazardu na celém území městské části.
Budeme podporovat pořádání veřejných osvětových besed s tematikou bezpečnosti
a prevence kriminality a se sociální tematikou.
Podpoříme jednotku černovických dobrovolných hasičů. Zaměříme se zejména na zlepšení
technického stavu hasičské zbrojnice a na další modernizaci vybavení.

VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMAČNÍ POLITIKA
 Vytvoříme nové, moderní a plnohodnotné webové stránky městské části. Vedle toho
budeme rozvíjet i alternativní komunikační kanály (např. Facebook). Zvážíme častější
vydávání informačního zpravodaje „Černoviny“.
 Po zaměstnancích Úřadu městské části (ÚMČ) budeme důsledně požadovat vstřícné
a korektní jednání s občany a řádný a profesionální výkon svěřené agendy. Zavedeme etický
kodex zaměstnanců ÚMČ.
 Provedeme personální audit ÚMČ a přehodnotíme jeho stávající organizační strukturu.
 Rozšíříme úřední hodiny ÚMČ tak, aby si své záležitosti mohli pohodlně vyřídit i občané,
kteří se vracejí ze zaměstnání později.
 Budeme dbát na striktní dodržování právních předpisů týkajících se zadávání veřejných
zakázek, stejně jako zásad transparentnosti a hospodárnosti. Průběh veřejných zakázek
včetně smluv s vybranými uchazeči zveřejníme na internetu.
 Zřídíme pracovní skupinu zabývající se otázkami budoucího rozvoje Černovic.
 Postupně zveřejníme průběžné čerpání rozpočtu na webových stránkách městské části
(v závislosti na postupu města Brna v dané věci).
 Budeme usilovat o získávání dotačních prostředků od všech relevantních poskytovatelů.
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