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Musím zdÛraznit, Ïe prezentuji
vlastní stanoviska, konkrétnûji mÛÏe-
me hovofiit aÏ po schválení rozpoãtu
na rok 2019 a vypracování programo-
vého prohlá‰ení Rady mûsta.

KdyÏ se zastavíme u dopravy - jak˘
je Vá‰ pohled na plánovanou
Boskovickou spojku, která má umoÏ-
nit pfiímé Ïelezniãní spojení s Brnem?

Já jsem v kvûtnu 2014 podepsal me-
morandum o rozvoji regionální Ïelez-
niãní dopravy, které se t˘kalo také

Boskovické spojky. V souãasné dobû
se v‰ak na tuto stavbu dívám z více úh-
lÛ. Je vûcí dopravních odborníkÛ, aby
vyhodnotili potfiebnost a vyuÏití této
stavby, tfieba i z perspektivy vzdálenûj-
‰í budoucnosti. Já vidím problém
v pfiípadû, Ïe by stát a kraj financovali
jen vlastní v˘stavbu spojky a investice
do nutn˘ch úprav okolí nádraÏí, tedy
pfiedev‰ím vybudování velkokapacit-
ního parkovi‰tû, by zÛstala jako ãern˘
Petr na mûstû. Souhlasit budu tehdy,
pokud kraj a stát zajistí kompletní fi-
nancování této stavby, která by slouÏi-
la nejen obãanÛm Boskovic, ale také

obcím v ‰irokém okolí. Pokud by mû-
lo b˘t velké finanãní bfiímû spojené
s Boskovickou spojkou pfieneseno na
mûsto, potom s tímto projektem nemo-
hu souhlasit. 

Stejnû tak nejen obyvatele Boskovic,
ale i celé severní ãásti kraje zajímá bu-
doucnost boskovické nemocnice...

Návrh rozpoãtu opût poãítá s v˘daji
potfiebn˘mi k provozu nemocnice a ta-
ké k postupnému zlep‰ovaní jejího 
vybavení. Jsme pfiipraveni v rámci 
finanãních moÏností mûsta o svÛj maje-
tek i v budoucnu peãovat a uvolÀovat

potfiebné prostfiedky. Je v‰ak nezbytnû
nutná dal‰í finanãní podpora kraje a stá-
tu, neboÈ se jedná o regionální nemoc-
nici, s ‰irokou spádovou oblastí. To v‰e
je tfieba fie‰it formou dal‰ích jednání.

Pane starosto, jaké je Va‰e pfiání
k Novému roku?

Pfieji v‰em obãanÛm Boskovic krás-
nû proÏité Vánoce a do Nového roku
hodnû zdraví.

Dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Starosta mûsta Letovice
Mgr. Petr Novotn˘ 

o úkolech v následujícím období

Vedení radnice v Letovicích se díky
v˘sledku komunálních voleb a vzniklé
koalici zcela vymûnilo. Zastupitelstvo
zvolilo sedmiãlennou Radu mûsta, do
kfiesla starosty usedl Mgr. Petr Novotn˘
(TOP 09, starostové a nezávislí), místos-
tarostou se stal Mgr. Radek Procházka
(Obãanská iniciativa). Starosty Petra
Novotného jsem se zeptal:

Pane starosto, jak hodnotíte v˘sle-
dek koaliãních jednání po leto‰ních
volbách?

Minulá opoziãní skupina utvofiila
podle mého názoru velmi dobfie fungu-
jící koalici a ve vedení mûsta vystfiída-
la dosavadní uskupení.

Domníváte se, Ïe bude tfieba z minu-

lého období fie‰it nûjaké resty, pfiípadnû
úkoly, které nebyly dotaÏeny do konce?

BohuÏel ano a je tûch záleÏitostí víc.
Jedním z opravdu velmi v˘znamn˘ch
problémÛ je hospodafiení v pfiíspûvkové
organizaci Technické sluÏby Letovice.
Tuto kauzu stále fie‰íme a budeme muset
uãinit strategické rozhodnutí, jaké sluÏby
bude v budoucnu tato organizace posky-
tovat. Problémy s hospodafiením byly ta-
ké v Mûstském kulturním stfiedisku. Je
tfieba zajistit, aby pfiíspûvkové organiza-
ce zfiízené mûstem hospodafiily s pfiidûle-
n˘mi prostfiedky mnohem zodpovûdnûji. 

Úpravy dopravního znaãení na
Masarykovû námûstí jsou sice vhodné a po-
tfiebné, ale bohuÏel nebyly realizovány
v návaznosti na nûjak  ̆koncept rekonstruk-
ce námûstí; jedná se jen o pfiedraÏené pro-
vizorní fie‰ení. Toto je problém, se kter˘m
se budeme pot˘kat u mnoha zam˘‰len˘ch
investic; jsou vytvofieny pouze studie, vize,
ale chybí skuteãné plány na realizaci, takÏe
není moÏno v tomto stadiu Ïádat o dotace.

MÛÏete jmenovat nejdÛleÏitûj‰í in-
vestiãní akce, které bude tfieba v ná-
sledujícím období realizovat?

Je toho opravdu hodnû. Budova
Základní umûlecké ‰koly potfiebuje nut-
nû celkové opravy, v hodnotû fiádovû
desítek milionÛ Kã, rekonstrukce
Kulturního domu, oprava Sportovní ha-
ly - to v‰e jsou akce, které si vyÏádají
skuteãnû vysoké náklady, které bude
moÏno pokr˘t jen s pouÏitím vhodn˘ch
dotaãních titulÛ. âeká nás tedy práce od
úplného poãátku, vãetnû vypracování
projektÛ, které umoÏní o dotace Ïádat. 

V infrastruktufie vidím problémy
v chybûjících chodnících na ulici 9.
kvûtna, ale i na komunikacích v dal‰ích
ãástech mûsta. Bude tfieba plánovat 
opravy v koordinaci s vodárnami a dal-
‰ími investory, aby se potfiebné práce
provedly souãasnû. Budeme muset fie‰it
problematiku ãi‰tûní odpadních vod;
v souãasnosti tuto ãinnost provádí kro-
mû mûstské ãistiãky také dal‰í, která je
v majetku soukromé spoleãnosti Tylex. 

UÏ jsme zaãali fie‰it úkol zajistit pit-
nou vodu pro mûstské ãásti Babolky,
Chlum a Noviãí. Podobn˘ problém je
zásobování vodou Kladorub a Kochova,
kam se roãnû vozí cca 50 cisteren s pit-
nou vodou; i zde se jiÏ hledá fie‰ení.

Jmenoval jsem jen nûkolik nejdÛle-
Ïitûj‰ích problémÛ, samozfiejmû bude-
me fie‰it daleko víc investiãních akcí
a navazovat na jiÏ realizované. Nyní
stále je‰tû mapujeme souãasn˘ stav, ve
kterém se mûsto Letovice nachází.

Lze oãekávat nûjaké zmûny v podpo-
fie sportu, kultury, spolkové ãinnosti?

Urãitû zÛstanou zachovány pfiíspûvky
pro v‰echny tyto oblasti ve smyslu v˘‰e

dotací, ale chceme zmûnit formu, jak se
bude o finanãní prostfiedky Ïádat a také jak
se bude dokládat jejich vyuÏití. Jsme 
vedeni snahou cel˘ proces znaãnû zjedno-
du‰it a u‰etfiit tak ãas a práci jak pfiíjem-
cÛm, tak i úfiedníkÛm, ktefií dnes naprosto
zbyteãnû kontrolují detailní poloÏky v˘da-
jÛ, které musí spolky vykazovat.

Máme v úmyslu b˘t co nejvíce nápo-
mocni ‰kolám, nejen matefiské a základní,
ale máme tady velmi úspû‰nou Masary-
kovu stfiední ‰kolu a také Základní 
umûleckou ‰kolu, která svou kvalitou 
patfií mezi nejlep‰í v kraji, moÏná v re-
publice. Budeme podporovat aktivity
v‰ech skupin, které pracují s mládeÏí.

Chcete vyslovit nûjaké pfiání
k VánocÛm?

Rád bych, abychom my v‰ichni proÏili
klidné vánoãní svátky, abychom dokázali
místo více penûz na dárky, dát více ãasu
a úsmûvÛ sv˘m blízk˘m. Abychom byli
spokojení, zdraví a to nejen v pfií‰tím roce.

Pane starosto, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Starosta mûsta Letovice 
Mgr. Petr Novotn˘ 

Zveme obãany na silvestrovskou oslavu
v Letovicích na Masarykovo námûstí 
se zaãátkem v 19.30 hodin. 
Punã a ãaj zdarma. Ve 20.00 hodin ohÀostroj
se scénickou hudbou.
Souãasnû pfiejeme v‰em spolkÛm a sdruÏením,
organizacím i obãanÛm mûsta a v‰ech místních
ãástí pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho 
pracovních i osobních úspûchÛ.

Mgr. Petr Novotn˘, starosta mûsta

Mgr. Radek Procházka, místostarosta Vánoãní strom Letovice. Foto: Petr Neãas


