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Životní prost ředí, zeleň a odpady 

Zajištění kvalitního životního prostředí je naší prioritou a proto se promítá do všech
bodů našeho programu. Nejzávažnější pro zlepšení životního prostředí v Židenicích
je vyřešit dopravní zátěž, ale pomůže i zlepšení pé če o veřejnou zele ň. 

Starat se o to má nově založená příspěvková organizace, ale pod vedení dosavadní
radnice se spíše potácí v problémech. Zasadíme se o zlepšení jejího fungování
nejenom v údržbě zeleně, ale i v úklidu veřejných prostranství. 

Jediné dva větší parky, Akátky a Bílá hora, si zaslouží lepší údržbu. Chceme, aby se
z nich stala živá místa využívaná občany. Budeme prosazovat, aby v rámci
připravované obnovy sadu na Bílé hoře byla provedena i rekonstrukce zanedbaných
cest, vyhlídky na město, obnova laviček a zřízení míst pro pikniky. 

Při obnově zeleně budeme vyžadovat, aby případy kácení vzrostlé zeleně byly
odborně posuzovány. Preferujeme průběžnou a šetrnou obnovu zeleně. Samozřejmě
nelze opomenout zajištění bezpečnosti lidí před pádem stromů a větví. 

Omezovaní zne čišt ění ovzduší  nepatří do kompetencí městské části, ale snížit
nadlimitní zátěž polétavého prachu pomůže i obyčejné kropení ulic. Budeme chtít po
Magistrátu města Brna, aby je zajistil na hlavních komunikacích. Lepší úklid chodníků
zajišťovaný městskou částí tomu také napomůže. 

U velkých městských projektů (např. výstavba velkého městského okruhu, rekonstrukce
železničních tratí, apod.) se zasadíme o to, aby městská část trvala na vyřešení
hlukové zát ěže (protihlukové stěny, výměna oken dotčených obyvatel). 

Od povodní  v roce 1997 proteklo ve Svitavě již tolik vody, že vedení města pozapomnělo
na ohrožení Židenic velkou vodou. Budeme požadovat realizaci protipovodňových
opatření na  ochranu Židenic. Při úpravě břehu Svitavy budeme požadovat výstavbu
stezky pro chodce a cyklisty. 

Místo zaniklého sběrného dvora  na ulici Nezamyslově budeme chtít zřízení nového,
vybaveného pro ukládání veškerých tříděných odpadů a zpětně odebíraných výrobků
(např. elektrozařízení). Budeme prosazovat rozšíření separovaného sběru využitelných
odpadů o sběr a využití biologického odpadu. Pro nakládání s rostlinnými odpady
podpoříme i komunitní kompostovací programy a rozšíření zahradních kompostérů. 

Nejúčinnějším nakládáním s odpady je předcházení jejich vzniku odpadů pomocí en-
vironmentálně příznivého provozu institucí i domácností. Zasadíme se o to, aby naše
radnice a jí zřizované organizace byly příkladem. 


