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Veřejný prostor a plánování 

Židenice jsou díky převažující drobné městské struktuře, blízkému okraji města a
řece velmi příjemným místem k bydlení. Přešlapy minulé epochy jsou zde však o to
fatálnější. Bezohledný průraz Gajdošovy ulice a velkoplošná demolice srdce Židenic
na Staré osadě patří již půl století k nejhorším urbanistickým ranám pro Brno. Víme,
že to nezměníme ze dne na den, ale už vůbec to nezachrání slepé krabice bez oken
a dveří plné garáží a kanceláří. Naopak, z dosud neohraničených prostranství plných
aut udělají jen uzavřenější dopravní stoku.  

S vědomím běhu na dlouhou trať chceme proto nastoupit jasnou cestu koncepčního
rozvoje, kde namísto zbrklých gest a poklonek developerům za zády občanů je
potřeba revidovat, dlouhodobě a kvalitně plánovat, vypisovat regulérní soutěže a vše
včas konzultovat s veřejností a odborníky. Jen tak může být zajištěna postupná
náprava napáchaných škod na městské struktuře, případně i přínos oproti stavu před
ničivým zásahem. Atraktivní a živý veřejný prostor vybízející k pobytu vytvářejí totiž
budovy, které jej svým řešením obohacují (např. obchody, vstupy), ne jen využívají
(zabrání lukrativní parcely gigantickou budovou bez oken či vchodů). Významnou roli
zde hraje také velikost (ne jen výška) nových budov – neúměrné měřítko vytváří
uniformitu, stereotyp a omezení, respekt k okolní zástavbě naopak pestrost a široký
výběr. Na kvalitě města se velkou měrou podílí také vztah jeho obyvatel a jejich život
mimo zdi vlastních domů.  

Proto chceme podpořit vznik a rozvoj místních center, komunitních aktivit
a spoluúčast občanů na tvorbě veřejného prostoru. Budeme prosazovat: 

• revidování a schválení dříve zpracovaného a neschváleného Regulačního
plánu Židenic, především části pro Gajdošovu ulici a další rozvojové plochy, 

• iniciaci regulérních architektonických soutěží na problematická místa (např.
Stará osada, nádraží Židenice - Kuldova) a zakotvení jejich výsledků do
územně plánovacích dokumentů, 

• upřednostňování investic do skutečných dlouhodobých problémů, nikoli do
„cukrátek“ bez efektu, 

• široké zapojení občanů do otázek veřejného prostoru, prostřednictvím místního
informačního systému MIS , pomocí jak férové prezentace záměrů a urbanistické
osvěty tak možnosti zveřejnění námětu na změnu pro každého občana (např.
veřejně nediskutovaná plánovaná rekonstrukce parku na Karáskově náměstí), 

• zrušení poplatku za zábory pro aktivity oživující veřejný prostor, minimalizaci
poplatku za zahrádky kaváren a restaurací, 

• změny veřejného prostoru v Židenicích tak, abychom podpořili zdravý životní
styl, např. tak, že do nově připravovaných rekonstrukcí parků a prostranství
budeme zakomponovávat i herní a cvičicí prvky pro všechny věkové kategorie.


