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Současný stav areálu „Komunál“

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV
K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY

1. Středisko lékařských služeb – Vzhledná 5
– obnovená jednání s majiteli pozemků

– jednání s VZP o možnostech lékařských smluv a služeb pro Bosonohy

– jednání s jednotlivými lékařskými odbornostmi

– pokračování projektových příprav na obnově budovy

Současný stav budovy a okolí Současný přístup k lékařskému středisku v budově SŠSŘ (aneb bosonož-
ské učiliště)

SoS čučas ýný sttav bbuddovy a okkolílí SSo ččučas ýýný příříří tstup kkk lllékékék řřař kkskééému tstřřředididi kksku v bbbudddo ěěvě SSSŠŠSŠSŠSŘŘŘŘ (((anebbb bbbosonožžž-

2. Obchod pro Bosonohy – širokosortimentní prodejna

Penny –  „Komunál“
– hledání řešení pro dodržení smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Brnem a Českou republikou (Úřadem pro 

zastupování státu) – jde o předání majetku v roce 1977 mezi majetkovým odborem  města Brna a MČ Bosonohy (za-

stoupena starostou P. Gabrielem)

– pokračující přípravy na vzniku povinné plánovací smlouvy mezi investorem a městem Brnem

– hledání místa pro přesun sběrného střediska

Návrh projektu výstavby prodejny a okolí
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Pohled na Bosonožské náměstí již bez elektric-
kých drátů na levé straně ulice. Technici připra-
vují vedení do země.

Venkovní pohled na přístavbu pohybového
centra

3. Pohybové centrum aneb Tělocvična pro ZŠ
– město Brno připravuje po prázdninách výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení výstavby r. 2015
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4. Kanalizace
– hotová projektová dokumentace

– dořešena většina majetko-právních vztahů

– podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na projek „Brno, kanalizace III. a IV. etapa“

Vše zajišťuje statutární město Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi

5. Příprava Územního plánu města Brna 
– důležitý dokument připravovaný městem Brnem

– v současné době město Brno připravuje tzv. aktualizaci územního plánu

Naše připomínky se týkají hlavně příprav nového územního plánu. Každým rokem ho obnovujeme a podáváme.

6. Generální oprava veřejného osvětlení 
na Bosonožském nám. aneb Elektřina do země
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Naše představa o vedení obchvatu

Návrh krajského úřadu

Dalšími, bohužel dlouho „ne“realizovanými projekty jsou:
– vybudování parkoviště na ulici Ševčenkova – nyní řešíme další problém, který se vyskytl při určení funkčnosti plochy 

zeleně. Bývalý majitel, stát, převedl pozemek na město s určením funkce plochy. Je potřeba vyjednat změnu na veřej-

né prostranství. Projektová dokumentaci i vyjádření BVK je připraveno, rozpočet s financemi počítá.

– pěší a cyklostezka Bosonohy – byla vybrána firma na přípravu projektové dokumentace. Nyní pracuje na její výrobě

– úprava okolí myslivny – hledáme investice

– obchvat Bosonoh – návrh projektu připravil kraj. Bohužel není v souladu se zákonem a nejdůležitějším prvkem reali-

zace jsou finance.

Jak vypadá projektový návrh úprav

obchvat Bosonoh návrh projektu připravil kraj Bohužel není v souladu se zá
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BOSONOŽSKÉ UDÁLOSTI V DUBNU A KVĚTNU
Neděle 13. 4. 2014 – BOSA – vítání jara

Čtvrtek 24. 4. 2014 – Výročí osvobození Bosonoh

PÁTEK 25. 4. 2014 – Bosonožský běh

ý
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Pátek–neděle 9.–11. 5. 2014 – Hody 2014

Sobota 17. 5. 2014

Ukliďme Česko – připojili

jsme se k celorepublikové akci

Neděle 18. 5. 2014 – Oslava Dne matek
s programem dětí z naší bosonožské školy, s vystoupením harmonikářů Martiny Zavadilové

a Mirky Šubíkové
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Pondělí 19. 5. 2014 – Beseda s hlavní hrdinkou fi lmu „Hořící keř“ 

Táňou Pauhofovou, promítání fi lmu

Prezentace připravovaných projektů pro Bosonohy:
1. STŘEDISKO LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB – Vzhledná 5 – bývalá budova „samky“ 

2. OBCHOD PRO BOSONOHY – širokosortimentní prodejna PENNY – „Komunál“, „palírna“ – křižovatka ulice Hoštická x Praž-

ská x Zájezdní

3. Pohybové centrum, aneb Tělocvična pro ZŠ Bosonožské náměstí.

Pátek 23. 5. 2014 – BOSA – Výstava uměleckých řemesel – žáci SŠSŘ 

Bosonohy
do 28. 5. 2014 – ukončeno výstavou maturitních prací

p
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Pátek a sobota 23. a 24. 5. 2014 

Volby do Evropského parlamentu 

– Bosonohy

KDU-ČSL
19,09 %

TOP 09 + STAN
17,33 %

ANO 2011
18,34 %

ČSSD
10,80 %

ODS
7,28 %

SSO
7,28 %

ZELENÍ
7,03 %

KSČM
3,76 %

PIRÁTI
4,27 %

OSTATNÍ
4,82 %

Volební účast
21,06 %

Středa 27. 5. 2014

Vyjádřili jsme podporu Ukrajině

Neděle 1. 6. 2014 – BOSA – Den dětí  
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Sobota 7. 6. 2014 – Vítání občánků

Neděle 8. 6. 2014 – Den dětí na hřišti

Autoři fotografi í: D. Kalná, R. Langer, M. Blahák. Za celý realizační tým Anastazios Jiaxis, starosta MČ Brno-Bosonohy.


