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Volební program KSČM v Bystrci
pro období 2018 - 2022

Jsme si vědomi, že MČ Bystrc nabývá na významu
v rámci města Brna i širokého okolí. V posledních
letech došlo k výrazné bytové výstavbě (Kamechy,
Pohoda). To přináší i celou řadu problémů, které
čekají na řešení. Svůj význam má Bystrc z hlediska
rekreace a kulturního vyžití.

Naše úsilí proto bude zaměřeno zejména na:

Oblast životních podmínek

• podporu recyklace odpadů
• udržitelnou kvalitu vody v přehradě
• dostatečnou kapacitu obecních mateřských škol
• dostatečnou kapacitu v zařízeních pro seniory
• odstraňování  vysoké hlukové a prachové zátěže z dopravy
• podporu občanských spolků (zahrádkáři, myslivci, důchod-

ci, ...)
• potlačování negativních jevů, jako je sprejerství

Oblast dopravy

• zvyšování podílu veřejné dopravy a její kvality
• dořešení trasování D43, je na ni vázáno řešení dalších do-

pravních staveb
• podporu přestavby některých nebezpečných křižovatek

(Vejrostova x Kubíčkova, Obvodová x Přístavní, …)
• podporu přestavby křižovatky „u OBI“ a příjezdové komuni-

kace od centra města
• podporu výstavby záchytného parkoviště P+R

Oblast školství a kultury

• podporu všech forem zájmové činnosti dětí a mládeže
• podporu sportovních oddílů, které se věnují mládeži
• podporu a rozvoj činnosti Společenského centra
• propagaci činnosti knihovny J. Mahena, zejména mezi dět-

mi a mládeží

Oblast územního rozvoje

• potřebnou odbornou diskusi a veřejné projednání nového
Územního plánu města Brna
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