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Na bfieznovém zasedání zastupitel-
stva byl v Letovicích schválen rozpo-
ãet mûsta pro tento rok. Hospodafiení
mûsta, investice a úsporná opatfiení –
to je téma rozhovoru s místostaros-
tou mûsta Letovice Mgr. Radkem
Procházkou.

Pane Procházko, v Letovicích by-
la úspû‰nû dokonãena I. etapa re-
konstrukce námûstí. Na jaké dal‰í
investiãní akce se mohou obãané
tû‰it letos?

Pfiedev‰ím je tfieba fiíct, Ïe i my
v Letovicích musíme brát v potaz ji-
st˘ hospodáfisk˘ propad a s ním spo-
jené omezení pfiíjmÛ. Na leto‰ní rok
nejsou v plánu Ïádné obrovské inves-
tiãní akce; nejvût‰í leto‰ní investice
se bude t˘kat sbûrného dvora a dále
to uÏ budou men‰í akce, jako opravy
komunikací na ulicích J. Ha‰ka
a Rekreaãní a dal‰í podobné záleÏi-
tosti, spí‰e údrÏbového charakteru. 

Zatím je‰tû ãekáme na pfiidûlení do-
tace na modernizaci mûstského roz-
hlasu. Tato akce pomÛÏe k lep‰í infor-
movanosti obãanÛ Letovic, vãetnû
v‰ech místních ãástí. 

Z tûch vût‰ích investic v pfií‰tích le-
tech to bude dal‰í etapa rekonstrukce
námûstí a oprava Kulturního domu.

V souvislosti s rekonstrukcí námûs-
tí nás ãeká zfiízení parkovi‰tû, kde by

kterou pronajímáme Základní umû-
lecké ‰kole; v tomto pfiípadû je na‰e
pfiedstava taková, Ïe bychom rádi zís-
kali úvûr, na jehoÏ splácení by byla
urãena ãástka, kterou ‰kola platí jako
roãní nájem. 

V posledních letech do‰lo k vel-
kému rozvoji cykloturistiky. V okolí
Letovic jsou jiÏ vybudovány nové
úseky cyklostezek; poãítáte s dal-
‰ím rozvojem tûchto moderních ko-
munikací?

V souãasné dobû pfiipravujeme dvû
cyklostezky. Jednak vzniká projekt na
propojení jiÏní ãásti mûsta s obcí
Zbonûk, tak, aby se cyklisté mohli do-
stat od zastávky âesk˘ch drah na jiÏ
vybudovanou cyklostezku ze ZboÀku
do Svitávky. Na severní stranû mûsta
vzniká vyhledávací studie, abychom
se dozvûdûli, kudy nejlépe propojit
Jihomoravsk˘ a Pardubick˘ kraj. Na
studii by pak mûla navázat projektová
dokumentace a realizace.

Podafiilo se uskuteãnit také nûjaké
úsporné opatfiení?

Po vzoru vût‰ích mûst jsme se také
my úãastnili komoditní burzy a podafiilo
se nám získat natolik v˘hodné ceny 
elektrické energie a plynu, Ïe pro leto‰ní
rok bude úspora ãinit cca 700 tisíc Kã.

Nebude díky úsporám zhor‰ená
dopravní obsluÏnost?

Ne, v oblasti vefiejné hromadné do-
pravy pouze fie‰íme s firmou Kordis
optimalizaci a návaznost spojÛ, ale
k omezení spojÛ z dÛvodu úspor v zá-
sadû nedochází.

Zeptám se je‰tû mimo hlavní téma
na‰eho povídání – jak se vyvíjí situa-
ce s v˘stavbou bioplynové stanice
v Tfiebûtínû?

To je problém, kter˘ jde teì jiÏ mimo
mûstsk˘ úfiad. Stanici má v úmyslu sta-
vût firma Ledeko a.s. Poãetná skupina
obãanÛ z mûstské ãásti Tfiebûtín se po-
depsala pod petici, která upozorÀuje na
problémy s touto stavbou a odvolává se
proti vydanému územnímu rozhodnutí.
V souãasné dobû se ãeká na vyfie‰ení to-
hoto odvolání Krajsk˘m úfiadem. Mûsto
plnû podporuje poÏadavek obãanÛ na to,
aby pfiístupová cesta k bioplynové stani-
ci nevedla pfies náves v Tfiebûtínû, ve vû-
ci zhor‰ení Ïivotních podmínek se ale se
zástupci petiãního v˘boru neshodujeme. 

Zmínil bych je‰tû dal‰í problém, kte-
r˘ nás trápí, a to je zru‰ení Biskupského
gymnázia. BohuÏel ani v tomto pfiípadû
se nám jako zástupcÛm mûsta nepodafii-
lo rozhodnutí zfiizovatele ovlivnit.

Pane Procházko, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek

mohli místní obãané parkovat tfieba
i celodennû. Parkovací místa na ná-
mûstí bychom pak jako placená moh-
li nabídnout turistÛm a lidem, ktefií
chtûjí na námûstí nûco rychle vyfiídit
nebo nakoupit, coÏ pfiispûje k rozvoji
turistického ruchu a prospûje také ob-
chodníkÛm. V souãasné dobû spolu-
pracujeme s firmou PPP Centrum na
studii, jak˘m zpÛsobem by bylo v˘-
hodné zapojit do v˘stavby parkovi‰tû
soukromého investora.

Bude také tfieba opravit budovu,

Místostarosta mûsta Letovice 
Mgr. Radek Procházka.
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Ford Focus 1,6 105PS

Cena: 334 990 Kã vãetnû DPH

Vítûz ankety 
automobil roku

Základní v˘bava obsahuje:
• motor 1,6TiVCT,105PS 
• klimatizace
• 6 airbagÛ 
• ABS,ESP,TCS,EBA, ASR 
• el. pfiední okna • el. zrcátka 
• centrál dálkov˘ 
• stereorádio CD s MP3 
• koÏen˘ volant • stfiedová konzola
• 16" kola • ECO mode 
• palubní poãítaã

O ROZPOâTU MùSTA LETOVICE 
s místostarostou Mgr. Radkem Procházkou


