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DO ZASTUPITELSTVA KRAJE ZÁŘÍ / 2016

Jít k volbám má smysl
V Medlánkách letos určitě stojí za to k volbám přijít. Vedle voleb do Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje můžeme vyjádřit svůj názor na budoucí polohu hlavního nádraží a speciálně pro Medlánky jsme 
také připravili anketu ohledně možnosti posunutí tramvaje č. 12 blíže k Zámeckému parku. Zajímá nás 
také, co byste rádi v naší městské části zlepšili a dáme Vám možnost se k tomu vyjádřit. Je toho tedy 
hodně, co můžeme svou účastí ve volbách 7. a 8. října 2016 ovlivnit. Také krajská témata se bezpro-
středně dotýkají každodenního života nás, medláneckých – územní rozvoj kraje, doprava na severu 
města, protipovodňová opatření, rekonstrukce komunikací, zdravotnictví, školství, sociální oblast  
a další. Krajské volby nebývají mezi voliči považované za příliš důležité a tomu odpovídá i obvykle nižší 
volební účast. Letos ale v Medlánkách určitě stojí za to k volbám přijít.

JUDr. Michal Marek, starosta

Volby 
Referendum

Anketa
KDY? 

7. a 8. října 2016

KDE? 
v budově Základní školy 

Brno, Hudcova 35a

 REFERENDUM ANKETAVOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
KRAJE ZÁŘÍ / 2016

smyčka plánovaná dle 
stávajícího územního plánu

smyčka u parku

stávající smyčka  
tramvaje č. 12

Přejí si medlánečtí občané prodloužení tramvajové linky č. 12 až k Zámeckému parku?
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Volby a referendum
Už	příští	týden	rozhodnou	vaše	hlasy	o	tom,	jaké	bude	nové	
složení	 Zastupitelstva	 Jihomoravského	 kraje	 a	 jak	 dopadne	
místní	 referendum	 ve	 věci	 modernizace	 železniční	 stanice	
„Brno-hlavní	nádraží“.
V pátek 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. října 2016 
od 8:00 do 14:00 hodin se budeme moci vypravit k volebním urnám 
a ovlivnit složení zastupitelstva kraje v následujících čtyřech letech. 
Souběžně s volbami do zastupitelstva kraje bude probíhat po oba 
volební dny místní referendum, ve kterém budou občané moci roz-
hodnout odevzdáním hlasovacího lístku o otázkách:
1.	 Souhlasíte	s	tím,	aby	město	Brno	podniklo	bezodkladně	všech-
ny	kroky	v	samostatné	působnosti	k	modernizaci	železniční	
stanice	„Brno-hlavní	nádraží“	v	dosavadní	poloze	podél	ulice	
Nádražní?
2.	Souhlasíte	 s	 tím,	 aby	 město	 Brno	 podniklo	 bezodkladně	
všechny	kroky	v	samostatné	působnosti	s	cílem	prosadit,	aby	
se	nejlepší	řešení	modernizace	železniční	stanice	„Brno-hlavní	
nádraží“	určilo	prostřednictvím	soustavy	otevřených	návrho-
vých	soutěží?“

Volební	a	hlasovací	okrsky
Pro volby do zastupitelstva kraje budou připraveny 4 volební okrsky  
a pro místní referendum budou připraveny 4 hlasovací okrsky, přičemž 
u místního referenda bude zřízena ještě navíc jedna samostatná  
tzv. místní komise, která bude mít na starosti vyhodnocení referenda. 
Všechny volební okrsky a komise pro referendum budou umístěny 
v samostatných oddělených místnostech v budově ZŠ Brno, Hudcova 35. 

Způsob	hlasování	do	zastupitelstva	kraje
Volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde 
vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek pro politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.  
Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku před-
nostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve 
prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nema- 
jí na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou 
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný. 
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně 

Anketa spojená 
s krajskými volbami
Rádi bychom znali Váš názor na možnost prodloužení tramvajové 
linky č. 12 blíže k medláneckému Zámeckému parku. Využíváme pří- 
ležitost pořádání krajských voleb a dáváme voličům v termínu těchto 
voleb také možnost vyjádřit se v krátké anketě právě k této otázce. 
Záměr zpřístupnit medláneckým tento přímý spoj až do centra města 
projednalo zastupitelstvo naší městské části počátkem roku 2014, kdy 
všichni zastupitelé podpořili požadavek na „posunutí tramvajové 
tratě (konečné smyčky, případně závleku) na pole co nejblíže Zámec-
kému parku tak, aby mohla být dopravně obsloužena větší část 
obyvatel Medlánek“. Jednalo se o reakci na skutečnost, že stávající 
územní plán s tímto prodloužením počítá jen za areál „veteriny“. Měli 
jsme totiž za to, že by z plánovaného posunutí tramvaje blíže k parku 
mohli mít prospěch i obyvatelé Medlánek, kteří by určitě nechodili  
na tramvaj až někam na pole za „veterinu“ (viz přiložená vizualizace). 
Na poli bezprostředně za parkem mají navíc podle stávajícího územ-
ního plánu vyrůst obytné domy, ve kterých žádný přínos pro Medlán-
ky nevidíme. V reakci na požadavek zastupitelstva nechal magistrátní 
odbor dopravy zpracovat studii prodloužení tramvajové linky, která je 
otištěna v tomto zpravodaji.
Uvedený záměr má však i svá negativa. Proti záměru vznesli své ná-
mitky obyvatelé ulice Hudcovy a také mnoho dalších obyvatel Med-
lánek. Negativa jsou spatřována například ve zvýšeném hluku, v ná-
růstu množství osob pohybujících se v parku (medláneckých i mimo-
medláneckých), v narušení atmosféry parku sousedící tramvajovou 
smyčkou a v neposlední řadě byly uváděny také pochybnosti, zda by 
byla tramvajová linka medláneckými vůbec dostatečně využívána. 
Poměrně silný odpor vůči tomuto záměru nás překvapil, ale jsme za 
tento projev Vašich názorů rádi. Protože se chceme Vašimi názory 
řídit, rozhodli jsme se využít Vaší účasti v krajských volbách a nabídnout 
vám k vyplnění malou anketu. Ohledně tramvajové linky jsme pro Vás 
připravili tuto anketní otázku a výběr z několika odpovědí:

1. Přejete si prodloužení tramvajové linky č. 12 
z ulice Purkyňovy na pole za Zámeckým parkem?

– ano, souhlasím s plnohodnotnou dvoukolej-
nou smyčkou

– ano, souhlasím s jednou kolejí, po níž pojede 
tramvaj tam i zpět

– ne, nesouhlasím s prodloužením tramvajové 
linky na pole za Zámecký park

– nemám na věc názor

A když se nám naskytla tato unikátní možnost, rádi bychom od Vás 
získali i další informace, se kterými bychom chtěli dále pracovat. 
 Odpovězte nám tedy, prosím, také na druhou otázku ankety: 

2. Co Vám v naší městské části nejvíce chybí nebo 
co by se mělo zlepšit? Prosíme o stručný popis 
nejvýše tří záležitostí.

Samotná anketa se bude konat v přízemí základní školy v čase koná-
ní krajských voleb. Anketní lístky obdržíte na místě. Hlasovat mohou 
jen lidé s trvalým bydlištěm v Medlánkách.
Těšíme se na Vaše názory a podněty. Rádi je do budoucna zohledníme, 
abyste byli s naší prací spokojení.

JUDr. Michal Marek, starosta

Tramvaj č. 12 na cestě do polí.
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upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky

Způsob	hlasování	v	místním	referendu
Hlasovací lístky pro místní referendum předává voličům okrsková ko- 
mise v místnosti pro hlasování před samotným hlasováním. Hlasovat 
musí oprávněná osoba osobně. Zastoupení není přípustné. Pouze 
osoba, která ze závažných důvodů, zejména zdravotních, nebude 
schopna upravit hlasovací lístek, může požádat jinou oprávněnou oso- 
bu o úpravu hlasovacího lístku. Obě osoby budou přítomny u úpravy 
hlasovacího lístku. Nejedná se o formu zastoupení. Tuto úpravu nesmí 
provést člen okrskové komise. Oprávněné osobě bude umožněno 
hlasování až po prokázání oprávněnosti hlasovat. Jestliže oprávněná 
osoba neprokáže oprávněnost hlasovat, nebude jí hlasování umožněno.

Hlasování	do	přenosné	volební	schránky	a	možnost	hlasovat	
v	rámci	místního	referenda	mimo	hlasovací	místnost
Volič nebo oprávněná osoba pro hlasování může ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů požádat úřad městské části a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi a okrskovou komisi pro referendum 
o to, aby mohl volit/hlasovat mimo volební/hlasovací místnost, avšak 
pouze v územním obvodu stálého volebního/hlasovacího okrsku, pro 
který byla okrsková volební/hlasovací komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební/hlasovací komise vyšle k voliči 2 své členy  

www.kdujiznimorava.cz

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
poslanec PSP ČR

Ing. Roman Celý, DiS.
kandidát na hejtmana

STARÁME SE 
O JIŽNÍ MORAVU

s přenosnou volební anebo hlasovací schránkou, úřední obálkou  
a hlasovacími lístky. 
Žádosti o hlasování do přenosné volební schránky lze nahlásit dopředu 
před konáním voleb a místního referenda paní Ivaně Kokrdové – tel. 
538 706 250 / mob. 603 229 985, p. Romanu Svorovi – tel. 538 706 254 
/ 602 698 630 anebo paní Jitce Černákové – tel. 538 706 255 /  
777 149 310.

Hlasovací	volební	lístky	a	hlasovací	lístky	pro	referendum
Hlasovací volební lístky s jednotlivými kandidáty do zastupitelstva 
kraje budou dodány každému voliči nejpozději do	 4.	 října	 2016. 
Pokud někdo z voličů do uvedeného data volební lístky neobdrží, může 
si je osobně vyzvednout na Úřadu městské části města Brna, Brno-
-Medlánky, Hudcova 7 nebo je obdrží v den voleb přímo ve volební 
místnosti.
Hlasovací lístky pro referendum obdrží oprávněné osoby přímo v míst-
nostech určených pro hlasovací okrsky místního referenda. 

Důležité	upozornění
V den voleb a hlasování v referendu je zakázána kampaň v objektu, 
ve kterém se nachází volební a hlasovací místnosti! 

Požadavek	na	medlánecké	občany		
V souvislosti s doručením volebních hlasovacích lístků žádáme občany, 
aby jejich rodinné domy a bytové domy byly řádně označeny číslem 
popisným a na schránkách bylo uváděno řádně jméno, čímž  přede-
jdeme případnému nedodání volebních lístků.  

Bc. Roman Svora, tajemník úřadu

PLACENÁ INZERCE



Kult dobrého kraje namísto kultu osobnosti
Michal Hašek, nebo Bohumil Šimek? V napjatě očekávaném  
volebním souboji na jihu Moravy se setkají dvě těžké váhy. Ka-
riérní politik a dlouholetý korunní princ sociální demokracie 
proti respektovanému šéfovi městských strážníků, který s obli-
bou tvrdí, že jeho ambice končí v kraji, ve kterém prožil a jemuž 
zasvětil celý život. Jak sám říká, chce občanům Jihomoravského 
kraje také nabídnout nový příběh – kult dobrého kraje, nikoli 
kult osobnosti. 

Současný hejtman vás před nedávnem obvinil, že nemáte  
program. Že jediným bodem programu je srazit Haška. Co na to 
říkáte?
Že je to osobní invektiva, která nemá reálný základ. Jsem přesvědče-
ný, že jsme přinesli nejpropracovanější program pro Jihomoravský 
kraj ze všech kandidujících hnutí a stran. Na našich stránkách a letá-
cích je takzvané „desatero“, které pro každou z našich priorit vytyčuje 
dalších deset konkrétních bodů, jež chceme změnit a jež budeme jako 
zastupitelé a radní také naplňovat. Říkáme ano investicím do dopravy 
– dálnici do Vídně, obchvatům měst, zlepšení obsluhy brněnského 
letiště. Víme, jak získat finanční výhody pro seniory, i pro lidi, kte-
ří se o ně starají. Máme plán, jak vrátit prestiž učňovským oborům  
a řemeslu obecně. Trojkou naší kandidátky je Marek Kubásek, iniciá-
tor akce Ukliďme Česko, která už několik let pomáhá kultivovat naše 
okolí. Čtrnáctkou primátor Brna Petr Vokřál, jenž dnes a denně mění 
atmosféru Brna k lepšímu. Nabízíme lidi, které prověřila praxe – ne 
ty, kteří nosí na úřadě tašky. 

Co si představujete pod heslem Kraj otevřený dobrým lidem?
Spojení se světem, cestování, informace. Máme nejlepší podnikatel-
ské podhoubí v České republice, jsme region s neuvěřitelným inovač-

ním potenciálem. Nejsme jen turistická destinace s krásnou přírodou 
a pohodičkou ve vinných sklípcích. Musíme makat na infrastruktu-
ře, aby nám svět neunikl. Vidím to na generaci své dceři, která letos 
maturovala a potřebuje každodenní konfrontaci se světem. Dálnice, 
železnice, letiště, školy a univerzity. Můžeme vybudovat něco, o čem 
my jsme mohli jen snít. Dobří lidé jsou pak pro mě všichni, kdo mají 
respekt k našim tradicím, zákonům i zákonitostem. Ať už jde o místní, 
turisty nebo přistěhovalce. 

Co konkrétně chcete měnit v Medlánkách? 
Na našem programu se letos podílelo také 22 000 občanů, kteří se 
zapojili do kontaktního průzkumu Chceme lepší Česko. Proto máme 
velmi dobré povědomí, co trápí obyvatele v Medlánkách, stejně jako 
v Hodoníně či v Boskovicích. Brno by dle mého zasloužilo především 
letiště, nádraží, dálnice a obchvaty. Takové, které patří do 21. století 
a propojují město nejen s Vídní a Londýnem, ale také třeba s Bar-
celonou nebo Helsinkami. Bez dobré infrastruktury životní úroveň 
v budoucnu příliš neporoste.
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Přijďte k referendu  
o poloze nádraží
O brněnském nádraží se mluví hodně. Mluví se o tom, v jak hrozném 
je stavu a jak nestačí jeho kapacita. O tom, jak by mohlo, nebo i mělo, 
vypadat ve stávajícím místě. O tom, kde by vlastně nakonec mělo  
být... Každý na to má názor, anebo si ho může udělat na základě in-
formací, které již zazněly, na základě architektonických návrhů, výpo-
čtů efektivnosti variant a také porovnáním jejich výhod a nevýhod. 
Ať už jste pro nádraží v centru nebo ne, je velmi důležité, aby Váš 
názor zazněl a zazněl tak, aby se na jeho základě dalo konat. Brno si 
zaslouží moderní nádraží, pojďme udělat vše pro to, aby ho co nejdřív 
mělo. Přijďte hlasovat o poloze nádraží k referendu, které se koná 
v termínu krajských voleb, tj. 7.	a	8.	října	2016.
Vyjádřit svůj názor mělo vždycky smysl a teď už to nemůže být snazší. 
Běžte jako já k volebním urnám, ať zase neremcáme, že o Brně roz-
hodl někdo jiný než Brňané. 

Více k tomuto tématu najdete 
na těchto stránkách: 
http://europointbrno.cz/

Kateřina Žůrková, místostarostka
 


