
 

 

 

 

 

 

 

 

OBČASNÍK VYDÁVÁ MĚSTYS BRODEK U PŘEROVA

ZPRAVODAJ
1/2015





Vážení spoluobčané,
 
s příchodem jara byla v Brodku u Přerova a Lukové zahájena revitalizace veřejné zeleně. Tento 
kultivační a obnovující zásah do vzhledu zeleně v městysi bude ukončen k 30. 4. 2015. 
Jednou z dílčích částí úprav zeleně v Brodku u Přerova je i Revoluční park s pomníkem od vý-
znamného sochaře Jana Třísky. S úpravou zeleně v Revolučním parku byla spojena i petice ob-
čanů, která iniciovala změnu proti projektované variantě. Kompromisní úprava byla dohodnuta 
na jednání Rady městyse za účasti technického dozoru, zástupce občanů a členů Rady městyse.

Požadavky petice občanů, kterým bylo vyhověno v kompromisním řešení: 
1) v prostoru zůstanou zachovány smrky v počtu tří kusů
2) v projektu navržené břízy v počtu čtyř kusů nebudou vysazeny
3) v projektu navržený tis, který byl zamýšlen jako pozadí pomníku, nebude vysazen
4) devět kusů japonských třešní nebude vysazeno
5) u pomníku budou vysazeny dva šeříkové keře 
6) dva javory, zamýšlené vysadit za pomníkem, nebudou 

Ze zpracovaného a vysoutěženého projektu s dotací SFŽP zůstane: 
1) čtyři sakury budou vysazeny se změnou dispozičního umístění
2) dvě růže budou vysazeny před pomníkem 
Kompromisní řešení revitalizace zeleně v prostoru Revolučního parku přinese nové barvy, 
světlo a otevře pohled na prostor parku s pomníkem připomínajícím konec druhé světové
války.
V měsíci březnu byla podána žádost do ROP Střední Morava na fyzickou revitalizaci území 
Revolučního náměstí a navazujících komunikací, což by mělo být pokračováním prací pro vy-
lepšení vzhledu městyse. Volba lokality souvisí podmínkami dotace na spádovost, frekvento-
vanost a občanskou vybavenost lokality.
Na MMR byla podána žádost o dotaci na vybudování sociálního zázemí pro tělocvičnu ZŠ
v prostorách II. stupně ZŠ. Ve výhledu je plánováno i otevření této tělocvičny pro veřejnost.
Pro naše hasiče jsme žádali o dotaci na zakoupení nové motorové stříkačky PH-ALFA2.
Žádáme i dotaci na projekt kanalizace III na rekonstrukci zbývajících starých stok. Jedná se 
o ulice: B. Němcové, Tovární, Majetínská, Nerudova u Hasičské zbrojnice, Vrchlického, Ma-
sarykovo náměstí a oddělení dešťové kanalizace Luková. Dobudování výše uvedených loka-
lit vyjde v hrubém rozpočtu projektantky na 37 miliónů korun. Pro přípravu podkladů a fi -
nančí analýzy na dotaci byla po konzultaci s panem Ing. Janem Benešem vybrána fi rma GHC 
Regio. Na zasedání ZM 9. 3. 2015 byl schválen plán obnovy kanalizace, jehož vytvoření je 
jednou z podmínek pro přiznání dotace na dostavbu kanalizace. Obsahem plánu obnovy kana-
lizace jsou fi nanční prostředky vlastní a ostatní (dotace) na desetileté období pro udržitelnost
a rozvoj kanalizačního díla.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití svátků velikonočních a pozval Vás na
6. ročník dne s IZS, který se koná v sobotu 18. dubna.

         Ing. Roman Zbožínek
         starosta městyse
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Jirka, postrrach rodiny 

Just Williamm



!!! ešení havárie hned!!! 

Tel.: 776 008 919 

www.instalater-hned.cz 

Brodek u P . a okolí 

služby: 

Instalatérské a topená ské práce 

Od vým ny baterie až po kompletaci úst edního topení.  

instalater.hned@gmail.com 
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