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R E V I TA L I Z A C E N Á M Ě S T Í M Í R U
Vážení občané,
jistě jste si všimli, že došlo k odstranění jehličnatých stromů z náměstí. Tento radikální zásah do
náměstí má hned tři vážné důvody. Řada stromů došla určitého stáří, které si vyžaduje jejich nahrazení. Dalším důvodem je skutečnost, že návštěvníci města marně hledají náměstí, jelikož netuší, že se ukrývá v „lese“. Zpřehlednění náměstí by mohlo přispět podnikatelům ve službách, kteří
se na náměstí nacházejí. V neposlední řadě město eviduje opakované stížnosti bytového domu na
náměstí na chování některých osob na náměstí, a to zejména v nočních hodinách. Na náměstí
jsou sice v současné době umístěny kamery s nočním viděním, ale díky neprostupné hradbě přerostlé zeleně pozbývají významu. I tak se díky nim podařilo objasnit krádež, která se na náměstí
stala.
Město již v roce 2014 objednalo zpracování studie náměstí. Tato studie je v současné době umístěna na webových stránkách města a začíná její veřejné projednávání. Do konce ledna proběhne
jednání na úrovni zastupitelstva za přítomnosti zpracovatele studie a projektanta. Následně bude
v měsíci únoru v KD Dvorana studie projednána s veřejností.
Studie počítá s výsadbou zeleně v podobě cca 20 listnatých stromů, jejichž vzhled nebude bránit
pohledové ose osob pohybujících se na náměstí. Budou odstraněny chodníčky, aby pohyb osob
na náměstí nebyl nijak omezován. Výběr zeleně, dlažeb, mobiliáře a dalšího vybavení bude výsledkem veřejné diskuse.
Veřejných jednání na téma obnova náměstí bude několik podle toho, jak se bude připravovat
projekt pro stavební řízení.
Jsme městem a město si zaslouží odpovídající náměstí. Věříme, že výsledný efekt bude více než
uspokojivý. Finální dokončení obnovy náměstí předpokládáme do konce roku 2017.
Luboš Tuzar, starosta
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