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 Užitečný, spokojený a plnohodnotný lidský život. To je cíl zodpovědné politiky pro občany. 
Člověk je mírou všech věcí. Všechny věci, činy a procesy tedy musí směřovat k blahu a 
naplnění potřeb člověka, a to v jeho přirozené společenskosti: v rodině, obci, národopisném 
regionu, v národě, světadíle, na světě. Tuto stupnici lidské pospolitosti a z toho vyplývající 
uspořádání lidských hodnot, posvěcené staletími před námi a odkazem předků již od Velké 
Moravy a jejích patronů sv. Cyrila a Metoděje, Moravané uznávají. Řídí se požadavky 
demokracie, základních lidských práv a svobod, právem na samosprávu a přirozeným právem 
na sebeurčení. 
 
Tyto zásady na komunální úrovni chtějí prosazovat naši kandidáti v moravské metropoli Brně 
a v městské části Brno-Bystrc. Jestliže je naším cílem obnovení samosprávy celé Moravy, 
je naším cílem také obnova postavení a rozvoj Brna jako moravské metropole a 
významného evropského města. V městské části Brno-Bystrc budou našimi prioritami:   
 
- Mateřské školy-budeme podporovat jejich výstavbu, hlavně v sídlišti Kamechy. Stejně 

tak budeme podporovat výstavbu dětských hřišť.  
- Parkovací plochy – vytipujeme místa, kde by bylo možné rozšířit komunikace a změnit 

podélné stání na kolmé, stavba parkovacího domu apod. Budeme hledat další parkovací 
plochy. 

- Budeme podporovat rekonstrukci stávajících sportovišť a výstavbu nových, pro široké 
využití pro veřejnost (fotbal, volejbal, badmington, tenis, apod.)     

- Dopravní obslužnost – chceme prodloužit tramvajovou dopravu do sídliště Kamechy,  
výhledově až do Žebětína. 

- Dobudování základní infrastruktury jako jsou služby, obchody, internetová centra,  apod.  
- Vyřešit problém Horního náměstí v souladu se zájmy občanů a životního prostředí. 
      Podporujeme iniciativu o.s. Horní náměstí.   
- Pokračovat v zateplování stávajících panelových domů v kompetenci měst.části.  
- Pokračovat ve výstavbě cyklostezek. 
- Pokračovat ve výsadbě zeleně. 
- Ve spolupráci s brněnským magistrátem pokračovat v úsilí o vyčištění Brněnské 

přehrady a zachování této lokality jako rekreačního zázemí Brna a Bystrce. 
- R43- přestože Nejvyšší správní soud zrušil část brněnského územního plánu, která 

obsahovala spornou trasu rychlostní silnice R43 přes městskou část Bystrc, není zatím 
tento problém vyřešen. Pokud nebude stavba splňovat všechna ekologická kriteria, tak ji 
nepodpoříme a budeme prosazovat trasu Boskovickou brázdou.  

- Podpora firem, které budou podnikat v Bystrci a zřizovat zde pracovní místa. 
(Většina obyvatel jezdí do zaměstnání mimo Bystrc.)  
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