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Trvale	udržitelný	rozvoj	obce	Moravany	
bez	skokových	dopadů	výstavby	na	stávající	
obyvatele.

Zabránění	devastace	našeho	veřejného	prostoru	
a	životního	prostředí,	které	jsou	naší	vizitkou!

Nechceme	být	satelitní	sídliště	Brna	bez	kvalitní	
možnosti	se	do	Brna	dostat.



MoravanySdružení ne-
z á v i s l ý c h 
k a n d i d á t ů 

Referendum Moravany vznikalo jako důsledek 
chaotického rozrůstání naší obce.
Členové naší kandidátky se aktivně účastnili 
pokusu zastavit v roce 2009 vrcholící necitlivé 
a nekoncepční rozšiřování Moravan, které ab-
solutně neakceptuje potřeby občanů. Většina 
zastupitelů neuznala za vhodné vzít v potaz žá-
dost více než 700 občanů a referendum nevyhlá-
sila. Poté zastupitelé bez problému odhlasovali 
nekoncepční a živelné dílčí změny územního 
plánu. Myslíme si, že k více než dvojnásobnému 
rozšíření obce bez dopravních a dalších návaz-
ností neměli mandát. Bylo by slušné se na ta-
kový zásah do života občanů dotázat a alespoň 
je o tomto procesu kvalitně informovat. Nesta-
lo se. Tato fatální změna naší obce byla řešena 
formou dílčích změn, ve kterých se nevyzna-
jí ani sami zpracovatelé, natož prostý občan. 
Výsledkem je chaos jak v územním plánu, tak 
i v následných, na územní plán navazujících, 

právních aktech (např. plánovací smlouvy s in-
vestory). Bezkoncepčnost celého dění umožnila,  
že se dosud v Moravanech stavělo systémem 
„komu chceme, pomůžeme, komu nechceme 
nemůžeme“. Investoři v Moravanech doposud 
staví bez jakékoliv účasti na potřebách obce, 
vždy se najde důvod pro výjimku. Schválení 
dílčích změn územního plánu tuto situaci dále 
zhoršilo a celá obec se rozhádala. Na zasedá-
ních se 95 procent času řešily potřeby majitelů 
pozemků a investorů, na běžný chod obce ne-
zbýval čas. Znechucení lidé přestali na veřejná 
zasedání chodit.
Dva členové našeho sdružení se s touto situací 
nesmířili a podali proti dílčím změnám územní-
ho plánu žalobu na Nejvyšší správní soud (dále 
NSS). V současné době je žaloba u rozšířeného 
senátu NSS a doufáme, že do konce roku padne 
rozhodnutí.
Energie není nazbyt, ale přesto jako logické po-
kračování naší činnosti jsme vytvořili sdružení 
nezávislých kandidátů a v naší činnosti hodlá-
me pokračovat, pokud nás podpoříte.

Vážení	občané,
·	 V	případě	zrušení	dílčích	změn	územního	

plánu	vyhlášení	místního	referenda	v	otázce	
rozšiřování	obce	Moravany.	Výsledek	
referenda	bude	pro	zastupitele	závazný.

·	 Zadání	vypracování	komplexní	urbanistické	
a	demografické	studie	obce	Moravany,	
akceptující	stávající	stav	a	určující	výhled.

·	 Na	základě	této	studie	zahájit	práce	na	
novém	komplexním	územním	plánu,	který	
bude	akceptovat	skutečnost,	že	Brno-jih	
nemá	schváleny	Zásady	územního	rozvoje,	
ze	kterých	budou	vycházet	i	obchvatné	
komunikace	a	napojení	na	Brno.

·	 Na	základě	výše	uvedené	urbanistické	
koncepce	stanovit	normativy	rozvoje	
území	s	konkrétními	potřebami	občanské	
vybavenosti	a	jejich	finančním	vyčíslením.

·	 Zpracovat	a	schválit	základní	podmínky	
uzavírání	plánovacích	smluv,	včetně	těchto	

normativů.

·	 Při	uzavírání	plánovacích	smluv	nespěchat.	
Před	schválením	plánovací	smlouvy	tuto	
smlouvu	minimálně	na	měsíc	zveřejnit	
tak,	aby	se	o	ní	všichni	dozvěděli	a	mohli	
ji	připomínkovat.	Na	konci	procesu	
vyjednávání	o	plánovací	smlouvě	schvalovat	
pouze	úplné	znění,	které	bude	před	
zasedáním	vyvěšeno	na	úřední	desce	a	na	
WEBu.	

·	 V	případě,	že	NSS	změny	územního	plánu	
nezruší,	prosazovat	z	výše	uvedeného,	co	
půjde.

·	 U	již	schválených	změn	územního	plánu	se	
zasadit	o	jejich	dodržování	(viz	sever	ulice	
Žitná	a	v	územním	plánu	pouze	„nakreslená“	
průjezdná	komunikace).

Konkrétně	budeme	prosazovat:

Naše sdružení nezávislých kandidátů neslibuje 
hody, výhru skútrů, LCD, párky, pivo, guláš a ko-
láčky zdarma, nejsme vyfoceni na billboardech 
a plakátech a ani neděláme velkou volební kam-
paň. 
Jsme sdružení nezávislých občanů bez vazeb na 
spekulativní pozemky a developery a neskrývá-
me se pod zavádějícími názvy.
Koaliční partnery budeme hledat mezi těmi vo-
lebními stranami, jejichž kandidáti také nejsou 
nijak napojeni na developery či stavební firmy, 
a kteří evidentně nebudou hájit pouze své osobní 
zájmy, ale především zájmy obce a občanů. Z to-
hoto důvodu pro nás disponují koaličním poten-
ciálem nejvíce kandidáti ze sdružení Moravany 
dětem a KDU-ČSL, neboť všude jinde je propojení 
zřejmé.

V Moravanech 7. 10. 2010
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Další,	návazné	cíle:
Maximální	informovanost	občanů.	
·	 V	otázkách,	které	na	dlouhé	roky	zásadně	

ovlivní	život	obyvatel,	využívat	referendum,	
zatím	jediný,	u	nás	obecně	uzákoněný	nástroj	
přímé	demokracie.	Např.	rozšiřování	obce,	
povolení	kontroverzních	staveb	atd.

·	 Snažit	se	o	to,	aby	občané	chodili	na	veřejná	
zasedání.	Lépe	je	informovat	o	chystaných	
konkrétních	bodech	programu	a	umožnit	jim	se	
ke	konkrétním	bodům	vyjádřit	jak	elektronicky,	
tak	ústně	při	projednávání	konkrétního	bodu.

·	 Ve	větší	míře	využívat	internet	a	úředních	desek	
obce.	Pro	zvýšení	informovanosti	občanů	ve	
větší	míře	využívat	Moravanské	listy.

·	 Schvalování	bodů	programu	mimo	úředně	
vyvěšený	program	využívat	pouze	u	naprosto	
výjimečných	událostí.

Kultura	a	sport
·	 Chceme	podporovat	kulturní	život	v	obci,	

především	prostřednictvím	občanských	
sdružení	a	dalších	neziskových	organizací.	

·	 Organizovat	kulturní	akce	může	jak	obec,	tak	
neziskové	organizace.

·	 Pokusíme	se	navázat	na	úspěšnou	éru	budování	
veřejného	sportoviště	obce	Moravany	před	
10	lety	a	budeme	prosazovat	jeho	dobudování	
dle	tenkrát	projednané	Koncepce	využití	
sportovního	areálu	Moravany	(šatny,	závazek	
obce	vůči	Sokolu	Moravany	atd.).

·	 Především	mládež	a	děti	si	zaslouží	vytvoření	
lepších	podmínek	pro	sport,	který	dříve	v	obci	
byl	na	vyšší	úrovni.		

·	 Zákon	o	podpoře	sportu	č.	115/2001	Sb.	jasně	
stanoví	roli	obce.	Obec	má	zabezpečovat	rozvoj	
sportu	pro	všechny	a	přípravu	sportovních	talentů,	
včetně	zdravotně	postižených	občanů,	zajišťovat	
výstavbu,	rekonstrukce,	udržování	a	provozování	
svých	sportovních	zařízení	a	poskytovat	je	
pro	sportovní	činnost	občanů,	kontrolovat	
účelné	využívání	svých	sportovních	zařízení,	
zabezpečovat	finanční	podporu	sportu	ze	svého	
rozpočtu.	Schválená	veřejná	vyhláška	Statut	
veřejného	sportoviště	obce	Moravany	–	„Areál	
SOKOL“	jasně	stanovuje	povinnost	obce	zřídit	
sportovní	komisi,	stanovuje	náplň	činnosti	této	
komise,	stanovuje	náplň	správců	atd.	Stačí	tyto	
věci	znát	a	prosazovat	je	a	kontrolovat.

·	 Budeme	podporovat	jakýkoliv	smysluplný	
projekt,	který	zlepší	podmínky	především	pro	
děti	a	mládež,	ale	i	pro	seniory.

Občanská	vybavenost	a	ostatní
·	 V	této	oblasti	můžeme	slibovat,	co	chceme,	vše	

bude	záviset	na	financích.	

·	 Přesto	chceme	podporovat	především	naši	
kvalitní	školu,	dostavbu	nové	školky.	Kdo	zná	
naše	kandidáty,		ví	že	jsme	o	to	usilovali	vždy.

·	 Níže	uvedené	body	budeme	prosazovat	s	našimi	
koaličními	partnery,	neboť	tyto	body	jsou	nosné	
body	jejich	programu.

·	 Podpora	vybudování	důstojného	obecního	
úřadu,	pošty	a	knihovny.

·	 Prosazovat	rozšíření	klidových	a	sportovních	
zón.

·	 Omezit		dopravu	v	obci.

·	 Podpora	dopravní	bezpečnosti	v	obci.	

·	 Vybudovat	chodníky,	přechody	pro	chodce	
a	zpomalovací	retardéry.

·	 Zajistit	místo	pro	rozšíření	hřbitova.

·	 Zajistit	lékařskou	ordinaci,	především	pro	seniory.

·	 Pro	výše	uvedené	využívat	v	maximální	míře	
dotační	tituly	a	fondy	EU.

·	 Prostě	pokusit	se	při	omezených	financích	
zajistit,	abychom	měli	co	nejméně	důvodů	
jezdit	do	Brna	a	takto	zhoršovat	již	dnes	tristní	
dopravní	situaci.


