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VÁŽENÍ OBČANÉ,

do předvánočního období Vám chci nejdříve popřát skutečně pohodovou, ale i přenádhernou atmosféru Vánoc, vtělení dobra
a laskavosti.
Před dvaceti lety jsme připravili návrh záměru, co bychom chtěli ve městě Újezd u Brna (tehdy ještě obci) zrealizovat.

Plán rozvoje Města Újezd u Brna

1. Aktualizace Územního plánu
2. Vzhledem k tomu, že byla dokončena komplexní pozemková úprava a není v této komplexní pozemkové úpravě dokončena
problematika protipovodňových opatření, zahájit okamžitě jednoduchou pozemkovou úpravu, která bude řešit pouze protipovodňová opatření.
3. Technický stav kanalizace, vody a elektřiny ve všech objektech Města Újezd u Brna a následné opravy z toho vyplývající – bylo
provedeno.
4. Tepelné audity nemovitostí, které určuje zákon, a následná opatření z toho vyplývající – bylo provedeno.
5. Odvlhčení nemovitostí v majetku Města Újezd u Brna, u kterých je toto možné, a následně oprava fasád a jasné označení
nemovitostí štítkem, že se jedná o majetek města – provádí se.
6. Rekonstrukce centra obce – náměstí sv. Jana – bylo provedeno.
7. Rekonstrukce lokality Nad Sklepy – vybudování kompletní infrastruktury – bylo provedeno.
8. Nové zpracování pasportu dopravních značek – bylo provedeno.
9. Novelizace „generelu zeleně“ s plánem kácení a výsadby – bylo provedeno.
10. Cyklostezka, pokud bude technicky možná – neprovedeno z důvodu mnoha problémů s tím spojených.
11. Pokus o vykoupení přístupové cesty (pěšinky) směrem k nádraží Sokolnice–Telnice a její rekonstrukce včetně osvětlení – provádí se.
12. Zbudování infrastruktury lokality Za Tratí – nedokončeno z důvodu nesouhlasu některých majitelů pozemků, projekt je hotový.
13. Zbudování infrastruktury ve všech místech, která umožňují výstavbu rodinných domů, včetně přičleněných lokalit, které se
stanou stavebními místy poté, co bude vyřešena rozlivová část řeky Cézavy – v přípravě.
14. Přeložení elektrických rozvodů ve Městě Újezd u Brna do země včetně veřejného osvětlení – zčásti provedeno, součinnost
s E-ON (etapizace)
15. Rekonstrukce dvou starých mostů – Rychmanov a Šternov – neprovedeno, pouze úpravy.
16. Dořešení problému umístění obchodního celku (řetězce) – dořešeno.
17. Rozšíření hřbitova, včetně parkovacích míst, přístavba zázemí hřbitova a rekonstrukce – věc je v přípravě.
18. Řešení polyfunkčního sportoviště a jeho zbudování, včetně koupaliště, které se bude budovat pouze za předpokladu, že se zabezpečí dotace. Jakékoli koupaliště, jakéhokoli typu. Koupaliště
se svým zázemím by přesáhlo investici 25 milionů Kč – hotová
projektová dokumentace na polyfunkční sportovní halu a sportoviště, požádáno o dotaci.
19. Bezpečnostní systém Města Újezd u Brna s akcentem na gerontologickou problematiku a dále bezpečnost školní mládeže
(možný monitoring dětí prostřednictvím GPS). Kamerový systém
Města Újezd u Brna. – Projekt je hotov, čeká se na podpis smlouvy s VIVO Conections (kabelizace).
20. Jednání Města Újezd u Brna o možnosti vybudování obchvatu
Města Újezd u Brna v součinnosti s Krajským úřadem JMK –
požadavek podán, včleněn do ZUR.
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21. Řešení vojenského objektu převedeného na Město Újezd u Brna, včetně přístupové cesty a generální opravy budovy – cesta
bude provedena na náklady státu – období 04 až 05/2018.
22. Dopracování elektronického zpracování infrastruktury Města Újezd u Brna ve formě GIS – geografického informačního systému – provedeno.

Co se zrealizovalo
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rekonstrukce lokality Nad Sklepy a nám. Sv. Jana
Penny Market – dokončení před otevřením (7. 12. 2017)
otevření Domova U Františka 2016
přístavba jedné třídy mateř ské školy
revitalizace parku u koupaliště
otevření klubovny pro děti a mládež v parku
oprava tělocvičny – odstranění vlhkosti, oprava stropu, zateplení budovy (výměna oken a žaluzií, elektrické otevírání oken)
zateplení ZŠ – nová střecha, nové klempířské prvky, kotelna, fasáda a mnoho nově vybavených tříd
zateplení objektu radnice, nová okna, klimatizace
výstavba nových šaten na fotbalovém hřišti
rekonstrukce ubytovny na fotbalovém hřišti
rekonstrukce objektu Nádražní čp. 170, naproti Elektro Spáčil, na novou knihovnu a čtyři byty
nový územní plán města (2012 – schválen), nyní rozpracovaná změna č.1 a č. 1.A ÚP Újezd u Brna
přestavba mostu na Rychmanově ze zdrojů JMK
rekonstrukce veřejného osvětlení města
nová obřadní síň, včetně osvětlení a ozvučení
vybavení pracovní skupiny města – zametací auto včetně výstavby garáže, zametací stroj na chodníky, plošina, sekačky
na trávu, vysavač listí. Mobilní kompostárna včetně traktoru
nový povrch házenkářského hřiště za sokolovnou, dar města Sokolu, z větší části rekonstrukce fasády, kanalizace, podlahy v sále
nový průtah městem, včetně parkovacích míst a přechodu s osvětlením
rekonstrukce čistírny odpadních vod – ČOV
rekonstrukce přečerpávací stanice kanalizace
rekonstrukce administrativní budovy bývalého MB Realu na ubytovnu sociálně slabých
stavba domu s pečovatelskou službou
generální oprava místního rozhlasu
výstavba 20 bytových jednotek, Blok „E“, Rozprýmova ulice
výstavba 20 bytových jednotek, Blok „B“, Rozprýmova ulice
výstavba 20 bytových jednotek, Blok „D“, Rozprýmova ulice
výstavba 32 bytových jednotek, bytové družstvo na Zahrádkách
dostavba vodovodu a plynovodu v celém městě, připojení města na vodovodní řád z Vyškovska
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rekonstrukce komunikace v ulici Na Zahrádkách a části ulice Štefánikova
revitalizace skládky odpadů u Sokolnic (32 miliónů státní dotace)
výstavba vodní a mokřadní plochy – Šmoldus I.
pomoc oběma místním církvím při opravě kostelů (římskokatolický a evangelický)
rekonstrukce evangelického hřbitova, který se nacházel v havarijním stavu, a převedení do majetku města
výstavba kolumbária na hřbitově
výstavba parkovacích ploch ve městě
výstavba nových komunikací a chodníků, včetně inženýrských sítí (V Sádku, Rozprýmova, Lidická, Revoluční)
zbudování dvou nových výtahů (ZŠ a zdravotní středisko)¨
generální oprava kotelen v ZŠ, MŠ a v penzionu pro seniory

A co máme my v nejbližší době v plánu:

a) výstavba pěti sociálních bytů,
b) zbudování sociálního stacionáře pro handicapované děti,
c) klub důchodců,
d) generální přestavbu restaurace Na Rychtě na kulturní středisko, které tady opravdu chybí,
e) dokončení kluziště ve škole,
f) z bývalého koupaliště zbudovat polyfunkční sportoviště,
g) prostora pro možný trénink hasičů, prostora pro možný výcvik psů,
h) generální rekonstrukce elektroinstalace – škola, školka – akce zhruba za čtyři a půl milionu korun,
i) připravit rekonstrukci osvětlení města,
j) vzhledem k množství aut zbudování nejméně čtyř dalších parkovišť
k) střelnice v areálu Stará Hora
l) provozní budova Obřadní síně u hřbitova – ve výstavbě
m) průtah silnice II/418 z Rychmanova (Újezd u Brna) do obce Otnice, včetně zbudování parkovacích zálivů na Rychmanově
n) vybudování bezdrátového vedení rozhlasu ve městě
o) rekonstrukce márnice – právě obdržená státní dotace na výstavbu
A nyní Vás žádáme, abyste napsali, co by Město Újezd u Brna mělo mít ve svém plánu do příštího období.
Dejte si záležet, protože víc hlav, víc ví.
Dejte si záležet proto, abychom my pochopili a dali do plánu to, co postrádáte v infrastruktuře města.
Pomozte s myšlenkou a my se pokusíme věci zařadit do programu města.
Jan Hradil, starosta města
Zde odstřihněte
…………………………………………………………………………………………………

Návratka:

Váš názor, co by bylo dobré ve městě vystavět, zařídit, zrekonstruovat, pořídit nebo opravit. Vyplněné vraťte na podatelnu úřadu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ADVENT V ÚJEZDĚ U BRNA
Starosta města Vás zve k prožití pokojné adventní doby s programem,
který je pro Vás připraven:

1. prosince 2017 (pátek) v 16 hodin
Rozsvícení vánočního stromu u radnice

1. prosince 2017 v 17 hodin
Pietní akt na Rychmanově – zapálení ohňů k uctění památky zemřelého civilního obyvatelstva
po bitvě u Slavkova. Následný kulturní program v sále DPS Újezd u Brna od 17.30 hodin.

2. prosince 2017 (sobota) od 9 hodin
Vázání adventních věnců na oratoři

3. prosince 2017 (neděle) v 15 hodin
Dětské představení divadelního souboru Tramtárie Olomouc – „Pohádky o mašinkách“
v sálu restaurace Na Rychtě

8. prosince 2017 (pátek) v 17 hodin
První adventní koncert, účinkuje mistr Václav Hudeček, místo konání Obřadní síň

22. prosince 2017 (pátek) v 17 hodin
Druhý adventní koncert, účinkuje Trio Komorník, místo konání Obřadní síň

Těšíme se na setkání s Vámi.
Jan Hradil, starosta města
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