
Kvalitní bydlení
Bez průmyslové zóny za zády
Respektujeme a budeme hájit názor občanů Šlapanic, kte-
ří chtějí mít ve Šlapanicích klidný, příjemný domov bez prů-
myslové zóny za zády a s dobrým životním prostředím. 
Jako jediné uskupení v současném zastupitelstvu dlou-
hodobě spolupracujeme přímo s občany na tom, aby naše 
město mělo takovou podobu, jakou chtějí mít lidé, kteří  
v něm žijí.
•	 Necháme vypracovat územní plán Šlapanic od kvalitního 

urbanisty na základě urbanistické soutěže a s ohledem na 
názory a potřeby obyvatel.

•	 Vyměníme lidi jednající za město o zóně. Město již nebu-
dou zastupovat lidé, kteří přijali odměny od investora zóny, 
jsou vlastníky pozemků nebo jsou s nimi spojení.

•	 Vyměníme tajemníka MěÚ Šlapanice V. Hrabálka, který by 
měl být jako nejvyšší úředník městského úřadu nestranný, 
ale neustále vstupuje do jednání o zóně jako vlastník po-
zemků.

•	 Necháme přezkoumat výhodnost a kvalitu smluv uzavře-
ných s investorem zóny, firmou CTP Invest.

•	 Budeme hájit veřejný zájem obyvatel Šlapanic, ne zájmy 
soukromého investora, Brna nebo Jihomoravského kraje.

S inteligentně řešenou dopravou
Základem inteligentního řešení dopravní situace Šlapanic 
se musí stát reálné vyhodnocení dopravy, ne nerealizovatel-
né politické sliby. Odstrašujícím příkladem dopravního ře-
šení pro Šlapanice jsou návrhy současné radnice (KDU-ČSL, 
TOP09 a ČSSD). Za 8 let vládnutí KDU-ČSL nebyl učiněn žádný 
skutečný pokrok v řešení dopravní zácpy u Slatiny, není reali-
zován obchvat Slatiny ani obchvat Šlapanic! Stávající návrhy 
dopravního řešení reálně neřeší problémy šlapanické dopra-
vy. Naopak hrozí přivedením převážně nákladní dopravy do 
Šlapanic nebo do jejich těsné blízkosti, hrozí celkovým navý-
šením zátěže z průmyslové zóny Šlapanice a také ze soused-
ních průmyslových ploch na jihu brněnské aglomerace. 
•	 Chceme dopravní řešení, které se opře o vyhodnocení sku-

tečných potřeb občanů Šlapanic. 
•	Musí mít návaznost dále v širším území ve všech plánova-

ných souvislostech města Brna a Jihomoravského kraje. Je 
třeba počítat s rozvojem Slatiny, Černovických teras, sídliš-
tě v Líšni a najít reálnou možnost navázat na kapacitně do-
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stačující komunikace, které budou v dohledné době zpro-
vozněny (NE jako 10 let slibovaný nájezd z Černovických te-
ras na D1)

•	 Nebudeme zbytečně kouskovat a omezovat území Šlapa-
nic pro obyvatele budováním nových komunikací, které re-
álně neřeší dopravní situaci.

•	 Nově navrhovaný západní obchvat nebude procházet 
obytnou zástavbou.

•	 Urychleně dobudujeme přechody pro chodce, o které žá-
dají občané roky.

•	 Změny a možnosti parkování budeme projednávat s oby-
vateli jednotlivých ulic, jejich názory jsou pro nás důležité! 
(ulice Nádražní, Švehlova, Kosmákova)

•	 Podpoříme co nejrychlejší dobudování železniční zastávky 
u Brněnských polí.

•	 Podpoříme vybudování odstavného parkoviště na želez-
niční zastávce Šlapanice.

Se zeleným okolím i centrem Šlapanic
Veřejný prostor je ve Šlapanicích dlouhodobě opomíjen. Sta-
čí se podívat na to, jak jsou Šlapanice obklopeny průmyslo-
vými plochami, které jim brání v přirozeném rozvoji. Chybí 
nám vycházkové trasy pro rodiny s dětmi a příležitosti pro 
příjemné trávení volného času. Příjemné neznamená jen vy-
dlážděné. 
•	 Nábřeží Říčky vnímáme jako přirozenou páteř města  

a chceme proto propojit přirozená centra a trasy ve městě 
a s nimi související propojení navazujících turistických ste-
zek a cyklostezek.

•	 Rozšíříme plochy ochranné a městské zeleně.
•	 Připravíme projekt revitalizace skládky a těžebního prosto-

ru firmy Tondach na lesopark.
•	 Budeme usilovat o dobudování vycházkových a cyklistic-

kých tras v okolí Šlapanic.
•	 Chceme, aby město usilovalo o získání areálu bývalých pa-

píren do svého vlastnictví a aby se v urbanistické soutěži a 
veřejné diskuzi s občany Šlapanic rozhodlo o jeho možném 
využití a budoucnosti.

Chceme Šlapanice s maximálně osmi tisíci obyvateli  
a s dostatečnou nabídkou obchodů a služeb 
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Otevřenou samosprávu  
a radnici
Zrušíme cenzuru ve Zpravodaji a ostatních mediích 
města 
•	 Zrušíme zákaz publikování příspěvků s politickým obsahem
•	 Dáme prostor alternativním názorům občanů i opozice
•	Webové stránky města poskytnou větší prostor názorům 

občanů

Zastupitelé a městský úřad tu jsou pro občany
•	 Zasadíme se, aby městský úřad vedli kvalitní profesionál-

ní manažeři
•	 Zavazujeme se dodržovat Protikorupční desatero 
•	 Jednání zastupitelstva města budeme vysílat veřejně
•	 Vytvoříme větší prostor pro diskusi občanů
•	 K zásadním otázkám vývoje a života města prosadíme re-

ferendum

Chceme, aby výbory a komise přestaly být formální, vy-
jadřovaly názory občanů a byly respektovány vedením 
města
•	 V kontrolním výboru bude mít většinu opozice
•	 Vedení města svůj případný nesouhlas s doporučeními ko-

misí veřejně zdůvodní 
•	 Kontrolní i finanční výbor se bude povinně vyjadřovat k ve-

řejným zakázkám nad 1milion Kč, zasedání budou veřejná

Průhledné a efektivní 
financování a hospodaření
Snížíme občanům daň z nemovitosti

Zprůhledníme hospodaření města
•	 Zveřejníme veškeré smlouvy mezi městem a jeho dodavateli
•	 Při zadávání veřejných zakázek oslovíme co největší počet 

firem
•	 Zveřejníme zadávací dokumentaci výběrových řízení
•	 Připravíme objektivní pravidla rozdělování dotací zájmo-

vým organizacím
•	 Zajistíme právní audit smluv města a veřejných zakázek

Snížíme výdaje města
•	 Zrušíme placenou pozici druhého místostarosty 
•	 Uvolněný starosta i místostarosta budou pracovat jen pro 

město
•	 Využijeme ve větší míře elektronických aukcí 
•	 Snížíme výdaje využitím dotací na třídění odpadů
•	 Zasadíme se o využití energie z „bioplynové stanice“ pro 

potřeby města

Zvýšíme příjmy města
•	 Využijeme ve větší míře prostředků z fondů EU
•	 Budeme podporovat projekty, které zajistí městu budoucí 

příjem
•	 Zlepšíme hospodaření městské organizace SATESO

Kvalitní vzdělávání  
pod vedením odborníků
•	 Kapacitu mateřských škol budeme řešit s ohledem na vý-

voj města
•	 Zasadíme se o nový konkurs na ředitele ZŠ
•	 Pomůžeme ZŠ při zajišťování projektů na podporu moderní 

výuky a vzdělávání pedagogů
•	 Podporujeme existenci osmiletého gymnázia ve Šlapanicích

Prostor pro volný čas  
pro všechny
•	 Podpoříme projekty pro děti všech věkových kategorií 
•	 Otevřeme sportoviště ve městě veřejnosti
•	 Zpracujeme projekt „Otevřená zahrada“ pro maminky  

s dětmi
•	 Chceme zajistit místa, která jsou vhodná i pro volný čas 

starších dětí
•	 Budeme usilovat o vybudování volné plochy ke koupání
•	 Budeme nadále podporovat kulturní i sportovní život  

ve městě
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