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PRONÁJEM 100 m2 nebytových 
prostor v suterénu domu 

17. listopadu 17 v Boskovicích
VCHOD Z RŮŽOVÉHO NÁMĚSTÍ, 

VHODNÉ PRO ORDINACE.
2 ordinace po 21 m2 + sociální zařízení, 

čekárna 38 m2 + sociální zařízení pro invalidy, 
celkový bezbariérový přístup

Informace tel.: 737 475 290

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l celková výměra 170 m2

l suterénní prostor
l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodné k zrealizování 
 jakéhokoliv podnikatelského 
 záměru
Více info na e-mailu: info@amica.cz

PRODÁVÁTE, PRONAJÍMÁTE, KUPUJETE DŮM,BYT NEBO POZEMEK?
Jsme Vaše realitní kancelář a jsme tu pro Vás

Zajistíme veškerý realitní a právní servis
u prodeje, pronájmu Vaší nemovitosti

dufek@vatoreal.cz
info@vatoreal.cz

774 559 093
800 100 994

WWW.VATOREAL.CZ

Dobrá zpráva pro rodiče malých dětí v Letovicích

Participativní rozpočet města Blanska – hlasování 

Hlasování o nejlepší projekt v participativním rozpočtu města Boskovice

Adamov

Adamov

Adamov

  Od měsíce října je v Nemoc-
nici Boskovice otevřena am-
bulance praktického lékaře 
pro děti a dorost. Je pod gescí 
dětského oddělení Nemocni-
ce Boskovice a zajišuje péči 
o dětské pacienty ze spádové 
oblasti včetně Letovic. 

 Z jedenácti přihlášených  
projektů bylo do závěrečné- 
ho hlasování vybráno sedm 
projektů, které jsou podrob- 
ně popsány na platformě Pin-
City. 
 Do 22. listopadu 2020 pro-

bíhá formou hlasování občanů stanovení pořa- 
dí nejlepších projektů. 
 Každý přihlášený uživatel platformy Pin- 
City má k dispozici dva hlasy. Ty může dát  
dvěma různým projektům, podpořit dva- 
krát stejný projekt není možné. Hlasuje se 
prostřednictvím tlačítka v podobě palce na- 

horu v pravém horním rohu karty projektu. 
 Vítězný projekt bude vyhlášen na konci lis- 
topadu. 
 Vedení města děkuje všem občanům, kteří  
se aktivně zapojili do prvního ročníku parti- 
cipativního rozpočtu města Boskovice a při- 
hlásili své projekty.  Text: Jaroslav Parma

 Letos už druhým rokem 
mohou občané města Blan-
ska svými náměty ovlivnit 
realizaci menších projektů 
ve městě.
 Loňský první ročník měl  
9 přihlášených projektů, do 
letošního ročníku bylo při-

hlášeno už 18 projektů. Do druhého kola, tj. hla-

sování veřejnosti, postoupilo 10 z nich. U ně- 
kterých projektů, které nepostoupily, má město 
podobný záměr a chystá se ho zrealizovat  
z vlastních finančních prostředků. 
 Hlasování bude spuštěno 9. listopadu, potrvá 
do 30. listopadu 2020. Hlasovat bude možné  
online na www.blansko/anketa/problansko ne- 
bo pomocí hlasovacích lístků v tištěné podobě, 
které budou k dispozici na podatelnách MěÚ 

Blansko a ve Zpravodaji města Blanska. Hlaso-
vat může každý občan města Blanska starší 18ti 
let, letos nově pro jeden až tři projekty. Každé-
mu projektu je možné dát pouze jeden hlas. 
 Námět, který získá nejvíce hlasů, bude reali-
zován v průběhu příštího roku. Město nevylu- 
čuje ani to, že nezapadnou ani návrhy, které ne-
vyhrají hlasováním. Možná je  jejich realizace  
z rozpočtu města. Text: Renata Kuncová Polická

Otevřeno má amblulance každý den s jedním dnem v odpoledních hodinách. 
Ambulance registruje nové pacienty na tel.: 516 491 332

ORDINAČNÍ HODINY: PONDĚLÍ 7.30 – 12.00
 ÚTERÝ 7.30 – 12.00
 STŘEDA 9.00 – 16.30 (9.00 – 12.00 prevence a poradna pro děti) 
 ČTVRTEK 7.30 – 12.00
 PÁTEK 7.30 – 12.00 Mgr. Radek Procházka, místostarosta města 


