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Vážení občané Újezdu u Brna,

ale i dlouholetí spolupracovníci města,
nejdříve bychom chtěli zkonstatovat, že ve  volbách 
do zastupitelstva města jsme my jako členové rady města 
byli všichni znovu zvoleni. Sdružení nestraníků obdrželo 
nejvíce hlasů – 6 614 a dosavadní starosta města obdržel 
nejvíce preferenčních hlasů – 573.

Majetek města od nástupu dvojice Hradský, místostarosta, 
a Hradil, starosta, do funkcí je ve výsledku tento:

 Při nástupu 339 682 957,61 Kč
 Rok 2018  741 943 742,63 Kč

K  dnešnímu dni je na  účtu města 33.428.955,70 Kč 
a pohledávky u banky jsou ve výši 10.008.545 Kč.

Slibujeme, že připravené investice pohlídáme:

 1. Probíhá výběrové řízení na dva osvětlené  
 přechody – přechody u fary a přechod na ulici  
 Nádražní.

 2. Je vydáno stavební povolení na nástavbu  
 sociálních bytů.

 3. Je vydáno stavební povolení na multifunkční  
 sportovní centrum.

 4. Je pečlivě rozpracována problematika zadržení 
   vody v krajině.

Slibujeme, že při odchodu z  radnice nenecháme spálit 
archiv města tak, jak se již jednou stalo. Kdokoliv může 
zkontrolovat procesy výběrových řízení a jiné.

Jen připomínáme, že pobíhat s  jakýmikoliv volebními 
pamflety v den voleb po městě je přinejmenším neetické. 
Nic takového jsme my nedělali.

Navíc: Tato výzdoba, viz foto níže, se před radnicí 
objevila v  pondělí 8. října 2018. Pochopil bych, 
kdyby šlo o dobrý přátelský žert. Co však je vskutku 
nehoráznost, že k tomu žertu je použit kříž jako symbol 
ukřižování. Je to doklad nekulturnosti a  agrese 
a uvědomte si, že to udělali lidé, kteří by tu nyní chtěli 
„vládnout“.

Připomínka zastupitele Doc. Ing. Vlastimila Bílka, Ph.D.: 

„Vážení občané, na  konci našeho funkčního období 
chceme poděkovat všem, kteří nám v  minulosti i  nyní 
projevili důvěru. Dá se pochopit, že po  tolika letech 
někteří lidé chtějí zkusit změnu. My si jen přejeme, aby to 
nebyla změna k horšímu. Zatím o tom máme pochybnosti, 
viz například reakce na  sociálních sítích – pomníčky 
a podobně, které svědčí o inteligenci aktérů. K takovým 
excesům jsme se my nikdy neuchylovali. Viz foto.“
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Vážení občané,

hlavně si hlídejte předvolební výroky jako např., že se 
nové vedení bude starat o  majetek města. Zůstává 
pouze popřát, aby alespoň 50 % předvolebních slibů bylo 
v tomto městě za 4 nadcházející roky naplněno.

Já, jako starosta města Vám sděluji, že moje  
soukromé telefonní číslo je 602  547  365. Pokud 
budete potřebovat s  čímkoliv pomoct, zavolejte 
a  budu se Vám věnovat i  kdybych nebyl starostou 
zvolen.

PS: Prohlédli jste si už zatrubnění vodoteče a rozšíření 
cesty u parku?
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Mgr. Radek Řeřicha


