
Referendum

Moravany
 Ing. Leoš Vídenský

 MBA, LL.M.
Člen rady obce, zastupi-
tel a člen finančního vý-
boru, jeden ze tří žalobců 
proti dílčím změnám ÚP 
Moravany v roce 2009, 
finanční ředitel nadná-
rodní korporace.

 Irena Oklešťková
Aktivně se účastnila dění 
v roce 2009, referenda 
a prací na žalobě. Je 
obchodní zástupce, 
v současné době pečuje 
o osobu blízkou.

 Ing. Zdeněk Plas
Aktivně se účastnil dění 
v roce 2009, referenda 
a prací na žalobě. Je 
manažer české dceřiné 
společnosti nadnárodní 
korporace.

 Doc. PhDr. Petr Dytrt,

 Ph.D.
Aktivně se účastnil dění 
v roce 2009, referenda a 
prací na žalobě. Je vyso-
koškolský učitel.

 Ing. Jan Vondrák
Aktivně se účastnil dění 
v roce 2009 a referenda, 
ještě jako student. Jeho 
rodina byla jedním ze tří 
žalobců proti dílčím změ-
nám ÚP Moravany v roce 
2009. Je jednatel a společ-
ník české společnosti s r. o.

Naše hlavní cíle:

Trvale udržitelný rozvoj 
obce Moravany.

Dodržovat schválený Územní 
plán a zabránit jeho revokaci.

Chceme v naší obci žít 
a ne jenom bydlet! 5

www.referendummoravany.cz

Referendum Moravany 
s podporou STAN
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Sdružení nezávislých kandidátů
a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

 1 Ing. Leoš Vídenský MBA, LL.M. 53 Manažer
 2 Irena Oklešťková 54 Péče o sobu blízkou
 3 Ing. Zdeněk Plas 47 Manažer
 4 Doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. 42 Vysokoškolský učitel
 5 Ing. Jan Vondrák 28 Manažer
 6 Tomáš Čejka 28 Řidič
 7 Martin Bradávka, MBA 41 Manažer
 8 Mgr. Ing. Jaromír Jurka 59 Majitel kavárny/Učitel na SŠ a VŠ
 9 Radim Vídenský 25 OSVČ
10 Bc. Sára Oklešťková, MBA 26 Manažer/student
11 Ing. Jiří Pícka 41 Manažer
12 Mgr. Marie Koloušková 73 Důchodce
13 Jaroslav Kratochvíl 41 Klempíř
14 Ing. Iveta Prokešová 46 OSVČ
15 Dana Ničovská 64 Důchodce



MoravanySdružení nezávislých kandidátů Re-
ferendum Moravany vznikalo jako 
důsledek chaotického rozrůstání 
naší obce v letech 2000 až 2008, ale 
hlavně z důvodu nutnosti zabránit 
pokračování pokusů developerů 
a majitelů pozemků revokovat 
územní plán v období 2008-2009 
a koneckonců doposud.

Členové naší kandidátky se aktivně 
zúčastnili dění, které vedlo v roce 
2009 k žalobě proti nekoncepčním 
dílčím změnám Územního plánu (dále 
ÚP) obce Moravany na Nejvyšší správ-
ní soud. Po stovkách hodin práce a vy-
naložení nemalých prostředků byla 
žaloba úspěšná a Nejvyšší správní 
soud dílčí změny, které byly schválené 
v roce 2009, zrušil v plném rozsahu.

Abychom mohli zpracovat zcela 
nový ÚP naší obce, prosadili jsme 
spolu s kolegy zastupiteli v koalici 
zpracování Komplexní urbanistické 
a demografické studie obce Morava
ny (viz web obce). Názor, jak zpraco-
vat nový územní plán, pak vyjádřili 
občané v koalicí prosazeném místním 

referendu. Občané zvolili v referendu 
variantu A – ukončený rozvoj, která 
v maximální míře respektuje dnešní 
prahové situace rozvoje obce a mi-
nimalizuje skokový dopad neřízené 
výstavby na obyvatele obce včetně 
dopravního napojení na město Brno.

Na základě tohoto referenda 
pak byl zpracován a schválen nový 
Územní plán obce, který minimali-
zoval výstavbu v obci, v přijatelné 
míře řešil spory s vlastníky pozemků 
a především obsahuje pro investory 
spoustu nových, pro obec nezbyt-
ných, podmínek. Nevyužitých ploch 
pro občanskou výstavbu je v něm 
i přesto ještě velmi mnoho. Zdálo by 
se, že hlavní účel založení našeho 
sdružení byl tedy naplněn. Nikoliv!

Investoři, kteří spekulativně kou-
pili pozemky, prakticky celé součas-
né volební období atakovali obec 
a poslední pokus o průlom nového 
Územního plánu obce proběhl dne 
8. 3. 2018. Tento návrh byl těsně 
zamítnut, když všichni kandidáti 
ANO 2011 byli pro jeho prolomení 

a jeden zastupitel se zdržel hlasová-
ní. Jedinou možnost, jak mohou in-
vestoři a majitelé pozemků prosadit 
svou vůli, je dostat své lidi do zastu-
pitelstva a sestavit svou koalici, kte-
rá jejich politické cíle prosadí proti 
naší vůli, jako to udělali tenkrát. To 
cílevědomě činí, a proto je v naší 
obci tolik kandidátek. Ano, letošní 
volby ukáží, zda občané na velmi 
nepříjemnou a emočně vypjatou 
dobu nezapomněli a umožní svými 
hlasy sestavení nové koalice, která 
bude mít jako hlavní cíl neprolomit 
schválený ÚP obce.

Abyste se mohli v nepřehledné 
situaci orientovat, máme na našem 
webu www.referndummoravany.cz 
zveřejněnu historii a rovněž před-
volební povídání i z minulých 
voleb. Sledujte také náš facebook 
www.facebook.com/referendum
moravany.

Hlavním cílem tedy bude vedle 
prosazování úkolů, které mají 
všechna volební uskupení takřka 
stejné, dosáhnout takové koalice, 

Vážení občané,
která prolomení Územního plánu 
naší obce zabrání. 

Letos jsme našli podporu a ideo-
vý průnik s hnutím Starostové 
a nezávislí. Toto hnutí nás neje-
nom podpořilo, ale poskytlo také 
nezbytné zázemí pro naše kandidá-
ty, pro přípravu na volby. Myslíme 
si a ztotožňujeme se s tím, že Hod-
notové desatero hnutí Starostové 
a nezávislí plně koreluje s našimi 
názory, hlavně zásady svobody, 
individuální odpovědnosti nás 
všech, služba občanům a rovněž 
zásada spojovat, ne rozdělovat, 
jsou zásady, které náš lídr Leoš Ví

denský v uplynulém zastupitelstvu 
prosazoval.

Naše sdružení, stejně jako v minu-
lých volbách, neslibuje nerealizova-
telné sliby. Nemáme tolik prostřed-
ků, abychom si platili billboardy 
a pořádali drahé kampaně. I když 
ne vše se podařilo tak, jak bychom si 
představovali, a ne vše se nám v da-
ném čase podařilo prosadit, přesto si 
myslíme, že za námi stojí kus poctivé 
a profesionálně odvedené práce.

Koaliční partnery budeme hle-
dat mezi těmi volebními stranami, 
jejichž kandidáti také nejsou nijak 
napojeni na developery či stavební 

firmy, a kteří evidentně nebudou 
hájit pouze své osobní zájmy, ale pře-
devším zájmy obce a občanů. Rov-
něž i za nimi je kus práce e ideová 
kontinuita. Z tohoto důvodu pro nás 
disponují koaličním potenciálem nej-
více kandidáti ze stran a hnutí, které 
byly v koalici – Moravany dětem, 
STAROUSEDLÍCI, KDUČSL, Strana 
sportu a kultury pro děti a mládež 
a nové sdružení Společně pro Mora
vany, které nahradilo ČSSD.

Jdeme tedy opět dál 
a prosíme Vás o podporu.

V Moravanech dne 2. 9. 2018

•	 Především	tím,	že	byl	nový	
Územní plán schválen 
v minulém zastupitelstvu, měla 
rada a zastupitelé více času na 
rozvoj obce.

•	 Myslíme	si,	že	všichni	občané	
Moravan vnímají množství 
investičních akcí, které se 
v Moravanech dodělaly.

•	 Realizovanými	veřejně	
prospěšnými stavbami 

(chodníky, Moravanská 
rychta atd.) se stala naše obec 
moderní, vysoce ceněnou 
lokalitou. Přesto ne všechny 
stavby proběhly bez problémů 
a další, nezbytné pro náš 
život, se teprve chystají.

•	 Byly	dokončeny	všechny	
zástavbové územní studie, 
stanovené Územním plánem 
obce Moravany.

•	 Kruhový	objezd,	který	
podmiňuje další rozvoj na 
severu obce u rušičky, je ve 
stádiu stavebního povolení 
a studie na sportovní halu je 
zadaná, pracuje se na finančním 
fondu rozvoje tohoto území.

•	 V	obci	byl	průběžně	podporován	
čilý sportovní a kulturní život, 
došlo k uklidnění obce, občané 
více zpívají, než se hádají.

Co se podařilo

•	 Dodržovat	detailní	
a profesionálně zpracovaný 
ÚP a zabránit jeho změnám, 
vyvolaných zejména 
developery a vlastníky 
pozemků.

•	 Zpracovat	manuál,	který	
stanoví základní podmínky 
uzavírání plánovacích smluv.

•	 Při	jednáních	s	developery	
dodržovat podmínky 
výstavby v červených zónách, 
především na územích, která 
jsou podmíněna konkrétními 
investicemi do infrastruktury 
a občanské vybavenosti

•	 Na	územích,	kde	je	podmínka	
zástavbové studie na celém 

dotčeném území, prosadit, aby tuto 
studii investoři dodržovali, stejně 
jako schválený Územní plán obce.

•	 U	smluv	o	výstavbě	a	při	
povolování staveb prosadit 
zlepšení systému finančních 
kaucí, aby se developeři 
a stavebníci nevyhýbali 
povinnostem ze smluv.

Co budeme prioritně prosazovat

Další, návazné cíle:
Informovanost občanů
•	 Vytvořit	archiv	Moravanských	listů	na	webu	obce.

•	 Respektovat	požadavek	občanů	na	diskusi	při	
schvalování jednotlivých bodů na veřejných 
zasedáních.

•	 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.

•	 Prosadit	zavedení	elektronické	diskuse	občanů 
na webu obce.

Kultura a sport
•	 V	rámci	případné	koaliční	spolupráce	dále	

pokračovat v trendu budování veřejných 
sportovišť dle prostor navržených novým ÚP 
(sportovní hala).

•	 Podpora	neziskových	subjektů,	zabývajících	se	
sportem, především dětským a mládežnickým.

•	 Podpora	kulturního	života	v	obci,	především	
prostřednictvím občanských sdružení a dalších 
neziskových organizací.

Občanská vybavenost a ostatní
•	 Obec	má	v	současné	době	stabilizované	finance,	

takže může pokračovat v budování občanské 
vybavenosti.

•	 Zasadit se a prosazovat větší participací 
developerů na budování občanské vybavenosti 
v rámci tzv. vyvolaných investic.

•	 Projekčně	připravit	a	případně	zrealizovat	
investice na nově pořízených strategických 
pozemcích v centru obce, na severu a vedle školky.

Další body, které budeme prosazovat 
s našimi koaličními partnery, neboť 
jsou nosnýmy body jejich programů:
•	 Vybudování	sportovišť,	včetně	zázemí	na	místech	

určených novým územním plánem (hala, 
beachvolejbalové hřiště atd.).

•	 Do	doby	vybudování	nových	sportovišť	prosazovat	
využití sálu Moravanské rychty k širšímu 
sportovnímu vyžití občanů.

•	 Prosazovat	rozšíření	školky	a	řešit	základní	školu.

•	 Prosazovat	výstavbu	domu	pro	seniory.

•	 Podporovat	obnovování	nových	polních	cest	a	
remízků, jakožto dalších vodotečí jako faktorů 
biodiverzity.

•	 Prosazovat	budování	nových	cyklostezek	a	
turistických cest.

•	 Prosadit	vybudování	cyklotrailu	kolem	lomu	k	Bobravě	
s participací společnosti KÁMEN Zbraslav, a. s.

•	 Udržet	a	zkapacitnit	poštu.

•	 Podpora	dopravní	bezpečnosti	v	obci.

•	 Podporovat	lékařskou	ordinaci	pro	seniory	i	děti.

•	 Podpora	pořádání	farmářských	trhů.

•	 Udržení	prodejny	potravin	na	ulici	Hlavní.

•	 Zřízení	kynologického	cvičiště.

•	 Pro	výše	uvedené	využívat	v	maximální	míře	dotační	
tituly a fondy EU a Místní akční skupiny Bobrava.


