
 

 
 

Volební program do Zastupitelstva města Brna 

BRNO MÁ NA VÍC 

 

1. Otevřené město 

- Zefektivníme pravidla dotačního procesu a zajistíme jeho větší transparentnost 

- Zavedeme odpovědnosti konkrétní osoby za příslušné projekty, granty, dotace aj. 

- Vytvoříme funkci městského ombudsmana pro bezproblémovou komunikaci úřadu s občany 

- Transparentnost financování pro nás nezbytně zahrnuje zveřejnění „rozklikávacího“ rozpočtu 

města a jeho jednotlivých částí na internetu, a to včetně jeho plnění 

- Postaráme se o maximální informovanost občanů – všechny nezbytné informace o chodu města 

budou dostupné on-line 

- Ani místní samospráva neexistuje ve vakuu, proto jsme plně otevření spolupráci s ostatními 

institucemi a orgány. Za nezbytnou považujeme diskuzi s občany 

 
 

2. Vzdělané město 

- Chceme koncipovat mateřské školky tak, aby jejich objekty mohly být v budoucnu využity i pro jiné 

účely např. jako domovy pro seniory 

- Podporujeme výuku cizích jazyků již od útlého věku – chceme zajistit nejen kvalitní výuku cizích 

jazyků na základních školách, ale zároveň budeme podporovat vznik většího počtu cizojazyčných 

tříd v MŠ 

- Z hlediska vzdělávání jsou pro nás klíčové tyto priority: podpora technických a přírodovědeckých 

oborů, koordinace studijních plánů v rámci brněnských ZŠ či rozvoj mimoškolních aktivit 

- Budeme podporovat zdravé stravování pro děti (MŠ a ZŠ) zahrnující mimo jiné i zdravé potraviny 

v automatech 

- Chceme poskytnout podporu pro seniorské aktivizační a vzdělávací projekty 

 
 

3. Zdravé a sociální město 

- Chceme zajistit lepší koordinaci činnosti praktických a ambulantních lékařů včetně stomatologické 

péče s cílem dosažení lepší dostupnosti (do 17-18 hod.) 

- Zajistíme nejen nízkoprahové ambulance ale i nízkoprahovou následnou péči.  

- Vytvoříme takové podmínky, které umožní rozšíření veřejně prospěšných prací v sociálních 

službách 

- Zasadíme se také o to, aby bylo pro seniory dostupné adekvátní bydlení 

 
 

4. Město pro volný čas 

- Více využijeme potenciálu městského hradu Špilberk 

- Budeme prosazovat otevření sportovních zařízení základních škol široké veřejnosti 

- Budeme podporovat především amatérský, mládežnický a dětský sport 

- Zpřísníme pravidla pro čerpání dotací pro profesionální sportovní kluby 
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5. Hospodárné město 

- Chceme přejít k odprodeji městských bytů současným nájemníkům, a to za oboustranně 

výhodných podmínek 

- Privatizace městských bytů bude probíhat jak po domech, tak i po bytech, stávajícím nájemníkům 

chceme poskytnout slevu na základě délky nájemního vztahu 

- Zavedeme slevy z nájmů z důvodu nezaviněné neutěšené sociální a životní situace 

- Správa bytového fondu musí být pod plnou kontrolou města resp. městských částí 

- Při řízení firem s majetkovou účastí města budeme usilovat o zavedení německého modelu řízení 

- Jsme proti neopodstatněnému zvyšování celkových komunálních odvodů občanů městu Brno (daň 

z nemovitosti, poplatek za svoz a likvidaci odpadu apod.) 

 
 

6. Město s vizí a koncepčním plánováním 

- Prosadíme vytvoření strategického vize vývoje Brna do roku 2040 

- Využívání moderních technologií 

- Naplňování vize efektivního a transparentního hospodaření na všech úrovních 

- Zefektivníme organizační struktury Magistrátu města Brna  

- Přeneseme odpovědnosti za fungování jednotlivých oblastí na konkrétní radní  

- Každý radní by měl mít povinnost účastnit se jednání příslušné komise v oblasti, za kterou 

zodpovídá 

- Budeme se snažit zavést moderní urbanistický regulativ, který umožní městu rozvíjet se. 

Východisko spatřujeme v tzv. metropolitním plánu 

- Transformujeme Odbor územního plánování tak, aby fakticky řešil dopad a podobu významných 

staveb pro Brno 

 
 

7. Bezpečné město s moderní infrastrukturou 

- Zavedeme do vozů MHD a na uzlových bodech free wi-fi připojení 

- Zajistíme smysluplný rozvoj park and ride (P+R), park and kiss (P+K) a také rozvoj statické dopravy 

- Podporujeme dlouhodobě ekonomicky efektivní způsoby přepravy, tj. tramvaje a autobusy na 

CNG 

- Budeme hledat řešení elektronického odbavovacího systému 

- Zasadíme se o rozvoj cyklo mobiliáře města, vymezení cyklopruhů v pěší zóně a vyhrazení prostoru 

pro chodce a cyklisty a s tím související systém sdílení kol 

- Stávající počet kamer nebudeme dále navyšovat 

- Preferujeme stavebně technické řešení bezpečnostních problémů 

 
 

8. Živé město 

- Zajistíme nízkohlukové povrchy komunikací – tzv. tiché asfalty 

- Provedeme protihluková opatření 

- Využijeme nízkoemisní zóny 

- Vyčistíme okolí přehrady od náletových dřevin, a tak omezíme spad listí 
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- Vytvoříme relaxační místa, kde jsou použity různé prvky pro aktivní odpočinek (např. barbecue 

place, posilovací stroje v zeleni apod.). 

- V parcích chceme zajistit wi-fi připojení  

- Vytvoříme podmínky pro výsadbu izolační zeleně 

- Podpoříme rozšiřování recyklace a sběrných dvorů 

 
 

9. Zajímavé město se službami 

- Preferujeme vytvoření papírového průvodce či tematické mapy se základními informacemi 

- Navrhujeme vytvoření tzv. Brno pasu, který zajistí turistům při koupi MHD na určený počet dní 

zdarma, slevy či zdarma vstupy do památek apod. 

- Nebudeme zatěžovat podnikatele v Brně zbytečnými regulativy 

- Podpora udržitelných služeb pro občany 

- Pomáhat budeme zejména podnikatelům se sídlem v Brně 

- Mezinárodní prezentace a aktivní lákaní nových investorů 

 


