
Naše priority jsou:

! NoNoNoNoNovvvvvý Úý Úý Úý Úý Úzzzzzemní plán města Brnaemní plán města Brnaemní plán města Brnaemní plán města Brnaemní plán města Brna.....

! Konec kKonec kKonec kKonec kKonec klienlienlienlienlientttttelismuelismuelismuelismuelismu, pr, pr, pr, pr, protototototekekekekekcionismucionismucionismucionismucionismu, k, k, k, k, korupcorupcorupcorupcorupceeeee,,,,,
užívužívužívužívužívání dvání dvání dvání dvání dvojího metruojího metruojího metruojího metruojího metru, b, b, b, b, byryryryryrokokokokokrrrrracieacieacieacieacie, zb, zb, zb, zb, zbytytytytytečnečnečnečnečnýýýýýchchchchch
administradministradministradministradministraaaaativních úktivních úktivních úktivních úktivních úkolů a papírolů a papírolů a papírolů a papírolů a papírooooovvvvvání v samoání v samoání v samoání v samoání v samo-----
sprsprsprsprsprááááávnvnvnvnvnýýýýých orch orch orch orch orgánech i v zařízgánech i v zařízgánech i v zařízgánech i v zařízgánech i v zařízeních městaeních městaeních městaeních městaeních města.....

! Přímé rPřímé rPřímé rPřímé rPřímé rooooozhodozhodozhodozhodozhodovvvvvání občana o použití části rání občana o použití části rání občana o použití části rání občana o použití části rání občana o použití části roooooz-z-z-z-z-
počtu - parpočtu - parpočtu - parpočtu - parpočtu - participaticipaticipaticipaticipativní rtivní rtivní rtivní rtivní rooooozpočetzpočetzpočetzpočetzpočet.....

! VVVVVýýýýýstastastastastavba obecních a družstvba obecních a družstvba obecních a družstvba obecních a družstvba obecních a družstevních bevních bevních bevních bevních bytů dostupytů dostupytů dostupytů dostupytů dostup-----
nnnnnýýýýých mladým rch mladým rch mladým rch mladým rch mladým rodinám.odinám.odinám.odinám.odinám.

! Nájemné v obecních bNájemné v obecních bNájemné v obecních bNájemné v obecních bNájemné v obecních bytytytytytech stanoech stanoech stanoech stanoech stanovíme na zá-víme na zá-víme na zá-víme na zá-víme na zá-
kkkkkladě ekladě ekladě ekladě ekladě ekonomickonomickonomickonomickonomicky zy zy zy zy zdůvdůvdůvdůvdůvodněnodněnodněnodněnodněnýýýýých parch parch parch parch parametrůametrůametrůametrůametrů
(aktuálně ma(aktuálně ma(aktuálně ma(aktuálně ma(aktuálně maximálně 67,- Kč/mximálně 67,- Kč/mximálně 67,- Kč/mximálně 67,- Kč/mximálně 67,- Kč/m22222), dostupné), dostupné), dostupné), dostupné), dostupné
bbbbbyyyyydlení prdlení prdlení prdlení prdlení pro senioro senioro senioro senioro seniory starší 70 let (nájemné doy starší 70 let (nájemné doy starší 70 let (nájemné doy starší 70 let (nájemné doy starší 70 let (nájemné do
vvvvvýýýýýše 35,- Kč/mše 35,- Kč/mše 35,- Kč/mše 35,- Kč/mše 35,- Kč/m22222).).).).).

! RRRRRazanazanazanazanazantnější rtnější rtnější rtnější rtnější rooooozzzzzvvvvvoj a zoj a zoj a zoj a zoj a zvvvvvýýýýýšenšenšenšenšený podíl městský podíl městský podíl městský podíl městský podíl městské hré hré hré hré hrooooo-----
madné doprmadné doprmadné doprmadné doprmadné dopraaaaavvvvvyyyyy.....

! MMMMMooooožnosti pržnosti pržnosti pržnosti pržnosti pro bezplao bezplao bezplao bezplao bezplatntntntntný pobý pobý pobý pobý pobyt a stryt a stryt a stryt a stryt a straaaaavvvvvooooovvvvvání dětíání dětíání dětíání dětíání dětí
vvvvve ške ške ške ške školkolkolkolkolkách.ách.ách.ách.ách.

! UUUUUspořádání MS v ledním hokspořádání MS v ledním hokspořádání MS v ledním hokspořádání MS v ledním hokspořádání MS v ledním hokeji v reji v reji v reji v reji v rocococococe 2023e 2023e 2023e 2023e 2023
v nov nov nov nov novvvvvé vícé vícé vícé vícé víceúčeloeúčeloeúčeloeúčeloeúčelovvvvvé haleé haleé haleé haleé hale.....

! VVVVVýýýýýstastastastastavba novba novba novba novba novvvvvého fého fého fého fého fotbalootbalootbalootbalootbalovvvvvého stadionuého stadionuého stadionuého stadionuého stadionu.....

! PPPPPosílení činnosti Městskosílení činnosti Městskosílení činnosti Městskosílení činnosti Městskosílení činnosti Městské policieé policieé policieé policieé policie.....

! PPPPPodporodporodporodporodpora občanska občanska občanska občanska občanským spolkům.ým spolkům.ým spolkům.ým spolkům.ým spolkům.

! ZaZaZaZaZavvvvvedení bezplaedení bezplaedení bezplaedení bezplaedení bezplatného jíztného jíztného jíztného jíztného jízdného v MHD prdného v MHD prdného v MHD prdného v MHD prdného v MHD pro seo seo seo seo se-----
niorniorniorniornioryyyyy, jak, jak, jak, jak, jako pro pro pro pro první fázi vvní fázi vvní fázi vvní fázi vvní fázi všeobecného bezplašeobecného bezplašeobecného bezplašeobecného bezplašeobecného bezplatnétnétnétnétné-----
ho jízho jízho jízho jízho jízdnéhodnéhodnéhodnéhodného.....
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Brno - naše město
k bydlení i žití

s podporou:

BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM

TTTTTe ne ne ne ne nttttto  vo vo vo vo volební prolební prolební prolební prolební pro go go go go grrrrram vam vam vam vam vyyyyychází  a nachází  a nachází  a nachází  a nachází  a navvvvvazuje naazuje naazuje naazuje naazuje na
vvvvvolební prolební prolební prolební prolební progogogogogrrrrram am am am am „KSČM pr„KSČM pr„KSČM pr„KSČM pr„KSČM pro město město město město město Brno na obdobío Brno na obdobío Brno na obdobío Brno na obdobío Brno na období
2014 - 2018“2014 - 2018“2014 - 2018“2014 - 2018“2014 - 2018“,  v, v, v, v, využívyužívyužívyužívyužívá poá poá poá poá poznaznaznaznaznatktktktktky získy získy získy získy získané při jeho plně-ané při jeho plně-ané při jeho plně-ané při jeho plně-ané při jeho plně-
ní a opírní a opírní a opírní a opírní a opírá se o zkušenosti a dosaá se o zkušenosti a dosaá se o zkušenosti a dosaá se o zkušenosti a dosaá se o zkušenosti a dosavvvvvadní pradní pradní pradní pradní práci našicháci našicháci našicháci našicháci našich
zastupitzastupitzastupitzastupitzastupitelů .elů .elů .elů .elů .

Za brzdu rozvoje města Brna považujeme diletantismus
současného vedení města, jehož představitelé nejsou ochot-
ni komunikovat jednotlivá rozhodnutí napříč politickým
spektrem.

Náš volební program, ve kterém jsme si osvojili i řadu
požadavků a námětů občanů města Brna, tak musí reago-
vat na dlouhodobé i nové problémy, které jsme mohli a měli
řešit již dříve.

Občan je - a nadále bude - u nás na prvním místě. Naším
cílem je zlepšení života obyvatel prostřednictvím zlepšová-
ní a rozvoje funkcí města.

Ještě s větším nasazením se budeme věnovat Vašim pro-
blémům a potřebám, naše dveře budou pro Vás vždy ote-
vřené.

KSČM je připravena Vám, občanům města Brna, sloužit,
prosazovat Vaše zájmy a podrobovat své veřejné počínání
Vaší kontrole.


