plán rozvoje města
Ú JEZ D U B RNA
1. Aktualizace Územního plánu č. 1.
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.
4. Tepelné audity nemovitostí, které určuje zákon, a následná opatření z toho vyplývající.
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.
6. Rekonstrukce centra obce – náměstí sv. Jana.
7. Rekonstrukce lokality Nad Sklepy – vybudování kompletní infrastruktury.
8. Nové zpracování pasportu dopravních značek.
9. Novelizace „generelu zeleně“ s plánem kácení a výsadby.
10. Cyklostezka, pokud bude technicky možná.
11. Pokus o vykoupení přístupové cesty (pěšinky) směrem k nádraží Sokolnice-Telnice a její rekonstrukce
včetně osvětlení.
12. Zbudování infrastruktury lokality Za Tratí.
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.
14. Přeložení elektrických rozvodů ve Městě Újezd u Brna do země včetně veřejného osvětlení.
15. Rekonstrukce dvou starých mostů – Rychmanov a Šternov.
16. Dořešení problému umístění obchodního celku (řetězce).
17. Rozšíření hřbitova včetně parkovacích míst, přístavba zázemí hřbitova a rekonstrukce.
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
přesáhne investici 25 milionů Kč.
19. Bezpečnostní systém Města Újezd u Brna s akcentem na gerontologickou problematiku a dále bezpečnost školní mládeže (možná monitorizace těchto dětí prostřednictvím GPS). Kamerový systém Města
Újezd u Brna.
20. Jednání Města Újezd u Brna o možnosti vybudování obchvatu Města Újezd u Brna v součinnosti s Krajským úřadem JMK.
21. Řešení vojenského objektu převedeného na Město Újezd u Brna včetně přístupové cesty a generální
opravy budovy.
22. Dopracování elektronického zpracování infrastruktury Města Újezd u Brna ve formě GIS – geografického
informačního systému.
starosta Jan Hradil

Informace do schránky
Ú JEZ D U B RNA

Vážení občané,
protože naším městečkem mnohdy běží zprávy, které se
vůbec nezakládají na pravdě, dovolím si Vás tímto způsobem informovat o končících stavebních akcích a akcích
plánovaných. Je to proto, že vlastně nevím, proč někteří
lidé poškozují náladu ve městě stoprocentními zjištěnými
informacemi, přitom se však mnohdy vůbec nezakládají
na pravdě. Kupř. vědomě vyvolaná psychóza kolem parku
některými zastupiteli..., Ti už se ale neomluví. Výsledek je
přece krásný a nasnadě. Málem jsme však přišli o dotaci.
V nejbližším čase park dostane krásné dětské hřiště. Již
byl vysoutěžen dodavatel, a tak park ožije malými dětmi.
Nevím, zda si kdo ještě vzpomene na tribunu, ze které
jsme postavili dětskou klubovnu, v posledním čase opravdu vytíženou. Pomáháme tím rodičům, kteří jsou v práci,
s odpoledním volným časem jejich dětí.
Tak, jak jsme dali 700.000,- Kč TJ Sokol na umělohmotný povrch jejich hřiště, nyní dáme podobné malé hřiště
klubovně. Věřte, že to zpříjemní pobyt dětí.
Průtah městem
To samé se odehrálo ve věci nové vozovky na ulicích Komenského, U Jatek a Štefanikova. Jak bylo prozíravé uzavřít smlouvu se Správou a údržbou silnic JMK, protože došlo společně k řešení odvodnění plochy, parkovacích míst
a nové vozovky. Vzpomeňte si také, kolik bylo uměle vyvolané psychózy, která prokazatelně stavbu zdržovala.
Nyní se projektuje II. část průtahu přes Rychmanov a i zde
město bude spoluinvestorem. Dojde k odvodnění vozovky,
přibydou parkovací místa a koordinace bude zabezpečena
smlouvou se Správou a údržbou silnic a městem Újezd
u Brna.

Naše knihovna
Je tomu již pár let, co jsme koupili od společnosti E.ON nemovitost, ve které je dnes optika a dětská ordinace. Koupili
jsme dobře? – Kladli jsme si otázku. A dnes máme řešení.
Z přiložené fotografie vidíte, že je již přenesená knihovna
v dalším námi zakoupeném objektu a z bývalé knihovny
se projektuje nová dětská ordinace. Do dětské vymístěné
ordinace umístíme ordinaci gynekologie, která zde bude
mít trvale své místo. Čekárnu a ordinaci upravíme tak,
aby odpovídala skutečnosti 21. století.

