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Petr Marek
Aktualizovaný seznam měst-

ského mobiliáře, do něhož patří
například lavičky, stojany na
jízdní kola, odpadkové koše ne-
bo informační tabule, získala
v těchto dnech olomoucká rad-
nice. 

Z nového přehledu majetku,
který je výsledkem provedeného
pasportu městského mobiliáře,
bude magistrát vycházet při roz-
hodování o jeho údržbě a moder-
nizaci.   

„Snažili jsme se postihnout
veškerý mobiliář, který se nachá-
zí v majetku a na pozemcích
města. Seznam tak poskytuje ak-
tuální přehled o konkrétním typu
majetku, který je ve správě měs-
ta, a poslouží jako podstatný pod-
klad při rozhodování o jeho další
údržbě, výměně nebo moderniza-

ci,“ vysvětlil primátor Antonín
Staněk (ČSSD). 

Na svém posledním jednání se
radní města nejen seznámili
s kompletní evidencí městského
mobiliáře, ale souhlasili zároveň
i s novým systémem jeho správy
a evidence. 

Převážná část mobiliáře, s vý-
jimkou odpadkových košů a vy-
bavení dětských hřišť i sporto-
višť, tak bude k lednu 2018
převedena na odbor správy měst-
ských komunikací magistrátu. 

Ten bude mít v rozpočtu vy-
členěné příslušné finanční pro-
středky na údržbu a opravy, kte-
ré budou uskutečňovány v rámci
smlouvy města s technickými
službami. 

„Sjednocená správa a eviden-
ce městského mobiliáře zname-
ná skutečně podstatnou změnu.
Zjednoduší komunikaci s veřej-

ností i komisemi městských čás-
tí a urychlí řešení případných
podnětů občanů, kteří upozorňu-
jí na stav mobiliáře i jeho po-
třebnou údržbu,“ uvedl za Tech-
nické služby města Olomouce
ředitel Miroslav Petřík.  

Současně s těmito změnami
schválili radní také návrh na
sjednocení i správu městského
mobiliáře, který je v Olomouci
umísťován v rámci zcela nových
investičních akcí. 

„Naší snahou je při údržbě, ob-
nově, modernizaci a postupném
doplňování městského mobiliáře
sjednotit jeho vzhled a navázat
na předešlou koncepci umisťová-
ní městského mobiliáře z nedáv-
ného období, kdy třeba součástí
revitalizace sídlišť a městských
parků byla i dodávka mobiliáře
modernějšího designu,“ objasnil
primátor. 

Při výběru typu laviček proto
město hodlá posuzovat také hle-
disko udržitelnosti i výsledky
správních řízení povolovacích
orgánů, zvláště pak orgánů pa-
mátkové péče.  

„Situace s lavičkami na veřej-
ných prostranstvích, která byla
zejména v poslední době veřej-
ností opakovaně diskutována, by
se tak měla postupně zlepšovat.
Do konce roku máme k dispozi-
ci zhruba 500 tisíc korun a sou-
bor požadavků z komisí měst-
ských částí, které vznášejí
požadavky na doplnění mobiliá-
ře. Prostřednictvím technických
služeb by se tak mělo dostat do
potřebných lokalit nejméně 30
laviček a mimo ně ještě proběh-
ne i revitalizace laviček na Sado-
vém náměstí na Svatém Kopeč-
ku, kde je jejich stav dlouhodobě
špatný,“ doplnil Staněk.

Olomouc sjednotila správu a evidenci městského mobiliáře 

Petr Marek
Další lávka, která překonává

Mlýnský potok poblíž centra
Olomouce, projde opravou. Plá-
nované rekonstrukce se dočká
lávka na trase z ulice Dobrovské-
ho do ulice Václava III. 

Po nové lávce by mohli pěší
poprvé bezpečně přejít počátkem
letošního listopadu. Na stavební
práce dohlédne biologický dozor
stavby. 

„Opravou lávky se konečně
podaří vyřešit četné žádosti
a podněty občanů na bezpečné
přecházení z centra do městské
části Lazce. Lávka se již delší do-
bu nacházela v havarijním stavu,
a proto musela být v poslední do-
bě pro užívání zcela uzavřena,“
vysvětlil olomoucký primátor
Antonín Staněk (ČSSD).

Během dvou měsíců projde re-
konstrukcí mostní konstrukce,
které musí předcházet odstranění
mostního svršku i částečná de-
molice opěr lávky. 

Stavební firma musí nově osa-
dit nosné konstrukce, sanovat
opěry lávky a nově vybudovat
svršek, včetně vybavení, zpevnit
koryto pod lávkou, odstranit na-

plaveniny a provést terénní
úpravy. 

Stavební práce, které si vyžá-
dají částku ve výši 1,4 miliónu
korun, by podle harmonogramu
stavby měly probíhat do konce
října a od listopadu by lávka mě-
la sloužit veřejnosti.

Vzhledem k lokalitě, kde je
lávka umístěna, budou stavební
práce probíhat pod dohledem
biologického dozoru stavby. 

„Dohled odborníků zabezpečí
monitoring a průzkum za účelem
zjištění aktuálního výskytu zvláš-
tě chráněných druhů, zejména

ouklejky pruhované a raka říční-
ho, které by se v uvedené lokali-
tě mohly vyskytovat,“ objasnil
primátor. 

Pokud by byl monitoringem
při realizaci prací zjištěn jejich
výskyt, musela by následovat
potřebná opatření, což by si vy-
žádalo případné dočasné přeru-
šení prací na nezbytně nutnou
dobu. 

Na opravy havarijních stavů lá-
vek pro pěší a cyklisty byla pro
letošní rok schválena v rozpočtu
částka ve výši 5,2 miliónu korun. 

„V současné době proto finišu-
jí práce i na opravě lávky přes
Mlýnský potok u Sportovní haly,
kde se je daří ukončit v předsti-
hu. Proti původnímu termínu na
konci září tak bude hojně využí-
vaná lávka ve směru Lazce a Po-
děbrady sloužit veřejnosti už od
18. srpna,“ zdůraznil Staněk. 

Opravy, včetně napojení na cy-
klotrasu Jantarová stezka, se do-
čká i lávka pro pěší a cyklisty
přes řeku Bystřici z Bystrovanské
ulice. 

V současné době probíhají prá-
ce na opravě nosné konstrukce
a zábradlí, u konce by měly být
do 30. září.

Další lávka přes Mlýnský potok se dočká opravy

Lávka je už dlouho v havarijním stavu.
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Do městského mobiliáře patří mimo jiné i lavičky.
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Aleš Fuksa
Folklórní veselí a tradiční li-

dové oslavy zaplnily víkend ve
Zlínském kraji.

V Kroměříži se konaly krajské
dožínky, ve Zlíně předvedly své
umění při Zlínském besedování
lidové soubory ze třech světadílů.

Valašsko ožilo oblíbenými
Liptálskými slavnostmi, při kte-
rých nechyběli folkloristé z Kos-
tariky, Dánska, Indie, Gruzie,
Slovenska, Rumunska, Alžíru
i Polska.

Nejvíce očekávanou akcí byly
Dožínky Zlínského kraje. Do
Kroměříže se sjely stovky země-
dělců, v krojovaném průvodu se
procházelo osm set účastníků
v pestrobarevných róbách cha-
rakterizujících oblast, ze které ta-
nečníci pocházejí.

„Jsem rád, že nám pan hejtman
dal důvěru a že jsme mohli uspo-
řádat jedenáctý ročník krajských
dožínek právě u nás v Kroměří-
ži,“ uvedl starosta Kroměříže Ja-
roslav Němec (ANO).

Slavnost začala v hanáckých
Aténách, jak mnozí Kroměříži

přezdívají, pátečním jarmarkem
a koncertem Tomáše Kočka &
Orchestru. V sobotu oslavě doží-
nek příliš nepřálo počasí. Dopo-
ledne se ještě obešlo bez deště,
městem tak prošel průvod krojo-
vaných podle plánu. 

Na Velkém náměstí poté hos-
podář, kterým byl hejtman Zlín-
ského kraje Jiří Čunek (KDU-
ČSL), převzal dožínkové věnce
ze všech oblastí kraje – Hané,
Slovácka, Valašska i Luhačov-
ského Zálesí. 

„Pokud někomu z nás není
smutno z nějaké osobní tragédie
či trápení, musí uznat, že skuteč-
ně je v tomto kraji zemský ráj to
na pohled. Někdy si to neuvědo-
mujeme a nevážíme si daru, že
můžeme žít v této zemi a v tom-
to kraji. Pokud se tak stane, bu-
de pro nás každý den krásný,“ ře-
kl hejtman. 

Kroměřížských dožínek se
účastnil i ministr zemědělství
Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Návštěvníky vyzval, aby podpo-
rovali zemědělce nákupem v tu-
zemsku vyrobených potravin. 

„Aby zemědělec mohl přežít
v konkurenci, aby mohl plnit
dobré aspekty v přístupu k příro-
dě, venkovu a k zaměstnanosti,
potřebuje podporu od nás spotře-
bitelů. Ta se dělá v klíčový
okamžik, když jdeme nakupo-
vat,“ sdělil Jurečka. Při dožín-
kách převzali ocenění výrobci,

kteří letos uspěli v soutěži Re-
gionální potravina Zlínského
kraje.

Označení nově na svém obalu
ponese klobása klasik od Řeznic-
tví Singer ze Lhotska na Zlínsku,
bio polotučný kravský sýr spo-
lečnosti Kozojedský dvůr z Nít-
kovic na Kroměřížsku, tvarohá-
ček vanilka s čokoládou z Farmy
Kudlov ve Zlíně, svatební kolá-
ček Zetíkovy pekárny v Uher-
ském Hradišti, listová trubička
cukrářky Aleny Hoffmannové
z Hulína na Kroměřížsku, pivo
Čert z Rožnovských pivních láz-
ní na Vsetínsku, česnek odrůdy
vekan od Jana Janči z Doubrav na
Zlínsku a hrachová směs Hraška
na zahušťování společnosti Ceria,
která sídlí v Brně, ale společníka
má ve Střílkách na Kroměřížsku.

Zemědělci mají důvod slavit,
i když výnosy jsou letos po mi-
nulých letech hojnosti opět prů-
měrné. 

Podle ředitele Okresní agrární
komory Kroměříž Milana Heb-
nara byly na Kroměřížsku asi
o patnáct procent nižší než loni. 

„Kroměřížsko je považováno
za obilnici kraje, zemědělci zde
pravidelně dosahují nejvyšších
výnosů ve Zlínském kraji,“
uvedl mluvčí Kroměříže Jan
Vondrášek.

Dožínky se v Kroměříži kona-
ly do roku 1974, tradice byla ob-
novena až v roce 2007.

Zemědělci v Kroměříži slavili úrodu

Kroměřížským dožínkám dominovali folkloristé.
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V tomto kraji 
je zemský ráj
to na pohled

Jiří Čunek, hejtman

HRACHOVECKÁ CYKLOSTEZKA. Cyklostezka Bečva no-
vě propojuje část trasy pod hrachoveckým mostem u Valašského
Meziříčí. Nový úsek cyklostezky je dlouhý 170 metrů a široký tři
metry, náklady na stavbu dosáhly 2,7 miliónu korun. (alf)


