
Vážený pane zástupče šéfredaktora, 
 
nesmírně mne těší, že se nadále věnujete problematice centrálního městského 
obvodu. 
Minulý týden vyšel článek o zeleni v centru. Dovolím si pouze komentovat a 
uvést některá fakta na pravou míru. 
 
Za investice a zeleň zodpovídal ve funkci místostarosty v minulém volebním 
období nynější starosta ing. Havlíček 
.  
1)Co se týče obnovy náměstí Msgre. Šrámka, nic proti doplnění projektu o 
mobilní zeleň. Nutno však uvést, že řízení celé investiční akce včetně podepsání 
smlouvy bylo v kompetenci ing. Havlíčka, takže může za nedostatek zeleně 
kritizovat pouze sebe sama. 
 
2)Zpracování projektu na revitalizaci Komenského sadů se konečně blíží ke 
svému závěru. Zásluhu na tom má projektový tým, který pracoval v minulém 
volebním období, nikoliv ing. Havlíček sám. 
 
Je nutno připomenout, že v letošním roce již byla realizovaná nultá etapa – 
obnova náměstíčka před památníkem Rudé armády a vysazeno 90 nových 
stromů. 
 
Co se týče cen, původní realizace měla být za 230 mil Kč, po omezení projektu 
z důvodu omezení zdrojů v Integrovaném plánu rozvoje města byla zpracována 
nová verze s rozpočtem do výše 80 mil Kč. Podle dokumentace pro územní 
rozhodnutí vychází výsledná cena realizace na cca 66 mil Kč vč. DPH. 
   
Celá akce byla do Integrovaného plánu rozvoje města zařazena minimálně před 
dvěma lety, tedy za minulého zastupitelstva, současná žádost je už pouze 
finalizací mnohaletého úsilí projektového týmu. 
 
3)Lipová alej nebyla a není součástí projektu. O zrušení celého záměru vykácení 
a obnovy lipové aleje rozhodla porada vedení městského obvodu začátkem 
měsíce října (tedy ještě před volbami) i na základě zamítavého stanoviska 
ministerstva životního prostředí k záměru obnovy. Tato porada zároveň přijala 
návrh řešit alej záchovnou údržbou. Ing. Havlíček se osobně porady účastnil, 
návrh na rozhodnutí předkládal poradě vedení jeho přímý podřízený. Na základě 
tohoto rozhodnutí byla obnova lipové aleje vyňata z návrhu investičního 
rozpočtu, což by ing. Havlíček měl rovněž vědět. 
 
Vážený pane Plevo, věřím, že při zveřejňování příspěvků o našem městském 
obvodě nebudete dávat prostor pouze jedné názorové straně, ale že vyslechnete a 



zveřejníte také oponentní názory, Prosím Vás tedy o zveřejnění našeho 
stanoviska k výše uvedenému článku, pro další dotazy jsem vám k dispozici. 
 
P.S. 
Pan ing. Havlíček se vám zapomněl zmínit o dalším velkém projektu pro zeleň, 
který chystalo bývalé vedení – připojení fifejdského nemocničního parku k sadu 
Milady Horákové a tím prakticky vzniku velkého centrálního parku pro 
Šalomounu a Fifejdy. 
Bývalé vedení rovněž zadalo studii na další revitalizaci celého sadu Milady 
Horákové. Akce by měla být v návrhu rozpočtu na rok 2011(letos už se 
nestihla), rád spolu s Vámi tuto akci pohlídám.   
 
V hluboké úctě 
ing. Miroslav Svozil 
  


