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Otevřená, důvěryhodná a dobře hospodařící radnice 

Chceme posílit vědomí občanů, že radnice je tu pro ně. Naším společným zájmem je, aby 

občané přicházeli na radnici se svými problémy či přáními bez obav a s důvěrou, že jim bude 

maximálně nápomocna. Budeme trvat na plné otevřenosti a transparentnosti konání radnice 

jako správce hmotných hodnot, které jsou zastupitelstvu a radním pouze svěřeny do správy.  

V těchto souvislostech: 

 provedeme důkladnou analýzu hospodaření radnice a její výsledky zveřejníme; pokud 

nalezneme nedostatky, zaměříme se na jejich rychlé odstranění;  

 zajistíme, aby hospodaření radnice bylo transparentní, s možností nahlížení veřejnosti do 

rozpočtu; 

 zasadíme se o kvalitativní změnu webových stránek, na kterých budou zveřejňovány informace 

o veřejných zakázkách, probíhajících zadávacích řízeních a o uzavřených smlouvách, snadno 

dostupné a dohledatelné informace a dokumenty, které občané potřebují pro styk s úřadem a 

které jim pomohou při řešení jejich problémů, dále zde budeme zveřejňovat kompletní podklady 

k jednání zastupitelstva, tj. program včetně návrhů usnesení; 

 zavedeme otevřenou webovou rubriku „Dotazy starostce/starostovi“, ve které budou všechny 

dotazy a odpovědi na vedení radnice transparentně zveřejněny; 

 o zásadních otázkách, které se budou týkat všech občanů nebo určitých skupin občanů, budeme 

diskutovat společně s občany na veřejných besedách; ke zjišťování názoru občanů využijeme 

ankety v Komínském zpravodaji;  

 postupně chceme zavést pořizování audio nahrávek z jednání zastupitelstva; 

 do programu zastupitelstva vrátíme trvalý bod programu s názvem „Dotazy, připomínky a 

náměty občanů“.  

 

Zachování kvality života v Komíně 

Naším zájmem je, aby Komín svým občanům nabízel zdravé klidné a bezpečné bydlení s přímým 

napojením na okolní přírodu a krajinu. K našim cílům patří: 

 připravení koncepce rozvoje městské části Brno-Komín, podle které se budeme řídit při městem 

navrhovaných změnách územního plánu; 

 maximální využití zákonných prostředků k zamezení nepřiměřené výstavby, která by 

poškozovala kvalitu života občanů Komína; 

 zachování městské části jako koncového sídelního útvaru v jeho stávajících hranicích, zabránit 

prolomení severní hranice obce a dopravnímu propojení s dalšími městskými částmi (Medlánky, 

Kníničky, Bystrc); 

 zpracování řešení omezení tranzitní dopravy především v centru Komína a řešení parkování. 

 hledání pro občany Komína nejlepšího možného řešení zanedbané lokality bývalých zahrádek za 

ulicí Řezáčova; 

 pravidelná důsledná a odborná údržba veřejné zeleně (sekání trávy a odborný prořez keřů a 

stromů);  

 zachování a kultivace veřejných prostranství a veřejné zeleně jako míst sloužících k odpočinku a 

setkávání občanů; 

 úsilí o zvýšení rekreační funkce lesa u Chocholy;  



 

 

 

 nabídka alternativy k likvidaci zahradního odpadu pálením a to využitím kontejnerů na 

bioodpad pro zájemce z řad domácností a možnost jeho svozu ze zahrad a zahrádek do 

sběrných středisek; 

Bezpečnost a doprava 

 ve spolupráci s policií změníme přístup k dodržování veřejného pořádku a nočního klidu; 

 zajistíme celoplošný generel parkovacích ploch v k. ú. Komín.  

Podpora školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Za jednu ze základních priorit považujeme podporu kvalitního vzdělávání komínských dětí a mládeže 

a podporu a zajištění jejich dalšího rozvoje v rámci mimoškolních a volnočasových aktivit. Za tímto 

účelem budeme: 

 usilovat o navýšení objemu financí na školství; 

 usilovat o zajištění dostatku míst ve školkách;  

 vyžadovat zajištění provozu mateřských škol v průběhu letních prázdnin po dobu alespoň 

jednoho měsíce; 

 usilovat o to, aby se ZŠ Pastviny stala kvalitní, moderní a všestranně uznávanou brněnskou 

školou a aby její kapacity byly maximálně využívány v první řadě pro uspokojení potřeb 

komínských dětí;  

 usilovat o zajištění vyšší podpory a o vytvoření dalších kapacit pro aktivní využití volného času 

dětí a mládeže, a to zejména vybudováním komunitního centra pro děti a mládež ve sportovním 

areálu ZŠ Pastviny. 

Komín vlídný pro seniory 

Chceme zvýšit ohleduplnost ke starším občanům a jejich potřebám. Ve vztahu k seniorům chceme: 

 podpořit služby a další aktivity – přednášky, zájezdy, cvičení, jazykové kurzy, společenské, 

vzdělávací a kulturní akce, pravidelná společenská setkávání seniorů na radnici; 

 zajistit prostory, kde by mohli aktivně trávit svůj volný čas; 

 podpořit vhodné (rozsahem i formou) vzdělávání organizované přímo v Komíně. 

Komín společenský, kulturní a sportovní 

Rádi bychom iniciovali spolupráci spolků a dalších kulturně či sportovně aktivních skupin obyvatel a 

společně hledali prostory i příležitosti pro jejich činnost. Chceme spolu s nimi vytvářet podmínky pro 

sounáležitost a zdravý patriotismus obyvatel Komína. Budeme proto: 

 prosazovat efektivní využití obecních prostor („stará hasička“); 

 podporovat společné pořádání sportovních či kulturních akcí a tím i společné mezigenerační 

setkávání občanů Komína; 

 usilovat o zajištění příležitosti pro sportovní vyžití dětí i dospělých ve formě venkovního 

sportovního nářadí; 

 prosazovat efektivní celodenní využití budov a sportovišť na základní škole Pastviny; 

 podporovat udržování komínských tradic a realizovat nové aktivity k rozvíjení komínských 

zvyků a tradic. 

 

 


