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Starosta města Adamov 
Bc. Roman Pilát, MBA 

Vážení spoluobčané, 
přejeme vám všem příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu vašich blízkých 
a do nového roku 2021 
pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.

Bc. Roman Pilát, MBA, 
starosta města Adamov

Jiří Němec, 
místostarosta města AdamovTimea Mera 11 let

	 Bc.	Roman	Pilát,	MBA,	odpovídá	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	největším	úkolem	le-
tošního	roku	pro	celou	společnost	je	boj	
s	koronavirovou	pandemií;	jak	hodnotíte	
dopad	nutných	opatření	na	život	a	hospo-
daření	v	Adamově?	
	 Koronavirová	pandemie	přišla	neče-
kaně,	v	 tichosti	se	šířila	v	rámci	zemí	
celého	světa	a	naplno	propukla	na	konci	
prvního	kvartálu	roku	2020.	Zmiňovat	
dopady	asi	do	detailu	netřeba.
	 Státy,	 jejich	 vlády,	 jednotlivé	 samo-
správy	 jako	 naše	 město,	 musí	 v	 rámci	
svých	kompetencí	a	povinností	k	tomu-
to	 faktu	 přistupovat.	 A	 činit	 kroky,	 a	
ekonomické	či	jiné,	s	ještě	větší	rozva-
hou	než	v	minulosti.	Je	to	naše	práce	pro	
občany	naší	země,	našich	měst.	Dopady	
sociální,	ekonomické,	ve	školství	a	zdra-
votnictví,	se	projeví	s	odstupem	času.	
	 Museli	 jsme	zkrátit	 rozpočet	napříč	
všemi	obory	zhruba	o	pětinu,	což	činí	
cca	12	mil.	korun.	Ale	to	není	podstat-
né,	nějak	se	s	tím	vypořádáme,	investi-
ce	počkají.	Nejdůležitější	je	zdraví	nás	
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všech.	A	proto	věřme,	že	situace	ve	svě-
tě	se	co	nejrychleji	stabilizuje.
	 Můžete	se	zmínit	o	investičních	akcích,	
které	se	podařilo	realizovat?
	 Za	sebe	mohu	zmínit	především	do-
končenou	 nástavbu	 jednoho	 patra	 zá-
kladní	 školy	 na	 ul.	 Ronovská.	 Došlo		
k	rozšíření	školy	o	4	třídy.	Na	tuto	akci	
jsme	získali	cca	25	mil.	Kč	dotaci	z	EU.	
Další	akce	přístavby	patra	pro	dvě	nové	
třídy	mateřské	školky	na	ulici	Jilemnic-
kého	 právě	 probíhá	 a	 stavební	 část	 se	
blíží	ke	konci,	stejně	jako	přestavby	pů-
vodních	pater;	opět	s	dotací	EU	ve	výši	
cca	25	mil.	Kč.	Hasičům	jsme	pořídili	
nový	 velitelský	 automobil.	 Z	 neinves-
tičních	 akcí	 zmíním	 především	 další	
pasportizace	majetku	města	do	geogra-
fického	 informačního	 systému	 a	 to	
pasporty	komunikací	a	obou	hřbitovů.	
Nyní	jsou	v	přípravě	pasporty	mobiliá-
ře	 a	 veřejné	 zeleně.	 Před	 dokončením		
je	i	projekt	lesoparku;	snad	se	dostane		
v	nejbližších	dvou	letech	do	realizace.
	 Kolega	 místostarosta	 Němec	 dohlí-	
žel	na	mnoho	akcí	v	rámci	silnic	a	ostat-
ních	komunikací.	Například	odstavných	
ploch	u	koupaliště,	opravy	stěny	na	ul.	
Fibichova,	 opravy	 ulice	 Údolní	 včetně	
středového	pásu	u	garáží,	schodiště	Sa-
dová	 a	 u	 obřadní	 místnosti.	 Dále	 pak	
opravy	 chodníku	 na	 ulici	 Opletalova		
a	 veřejných	 ploch	 ulice	 Komenského	
podél	monobloku.	Dalšími	etapami	pro-
chází	 i	 revitalizace	 starého	 hřbitova.	
Obnovují	 se	 přístupy,	 hřbitovní	 zdi		
a	věci	související	se	vstupem.	Dokonče-
ní	 se	plánuje	během	 roku	2021.	Kom-
pletní	obnovou	prošly	i	všechny	zásob-
níky	 pro	 zimní	 posyp.	 Víceúčelové	
hřiště	na	ul.	Jilemnického	získalo	zcela	

nový	umělý	povrch	poslední	generace.	
Technická	 skupina	 se	 dovybavila	 no-
vým	 nákladním	 vozidlem	 pro	 údržbu	
našeho	města.
	 Jaké	máte	plány	pro	další	období?
	 Plány	 do	 dalších	 let	 se	 budou	 vý-
znamně	odvíjet	od	ekonomické	situace.	
Aktuálně	jsme	získali	dotaci	na	výstav-
bou	parkoviště	u	nádraží	a	předpoklá-
dám,	že	v	roce	2021	zahájíme	realizaci.
	 Jak	 jsem	 již	 zmiňoval	 loni,	 budeme	
se	i	nadále	snažit	o	zajišování	maximál-
ního	množství	prostředků	pro	akce	spo-
jené	 s	 možnostmi	 rozšíření	 parkování.	
Po	6	letech	prací	jsme	aktuálně	získali	
stavební	 povolení	 parkovacího	 domu	
Sadová.	 Nyní	 připravíme	 další	 kroky	
spojené	 s	 výběrovým	 řízením	 a	 roz-	
hodnutím	 zastupitelstva.	 To	 rozhodne,	
zda-li	se	tato	naprosto	klíčová	investice	
tohoto	 volebního	 období	 bude	 realizo-
vat.	 Sledujeme	 i	 možnosti	 dotací	 na	
opravy	 místních	 komunikací,	 případně	
revitalizace	 veřejných	 prostranství	 síd-
liš.	Stavební	povolení	je	připraveno	pro	
Dům	služeb,	který	je	posledním	objek-
tem	ve	vlastnictví	města	bez	revitalizace.
	 Probíhá	 mnoho	 územních	 a	 staveb-

ních	řízení	v	rámci	rekonstrukce	želez-
ničního	koridoru	Brno	–	Blansko.	Zopa-
kuji,	že	z	pohledu	Adamova	jde	o	nový	
obousměrný	 podjezd	 na	 Ptačinu,	 nové	
nádraží,	 zcela	 nové	 řešení	 zastávky	
Adamov	před	A-centrem	a	protihlukové	
stěny	 v	 téměř	 celé	 délce.	 Kolega	 mís-
tostarosta	 projekčně	 připravuje	 např.	
rozšíření	cesty	směrem	na	ul.	Sadovou	
nad	kostelem.	Na	mnoha	místech	bude-
me	 pokračovat	 v	 květinové	 výzdobě,	
osazování	 veřejných	 zelených	 ploch	
stromy	či	okrasnými	keři	–	tam,	kde	to	
inženýrské	sítě	umožňují.	Podporu	škol-
ství,	kultury,	sportu,	spolkové	činnosti,	
organizátorů	akcí	a	spolupráce	se	spo-	
lečenstvími	vlastníků	v	oblasti	veřejné	
zeleně,	považuji	dlouhodobě	za	napros-
tou	samozřejmost	v	našem	městě.
	 Co	 říci	 na	 závěr.	 Aktuální	 rok	 byl	
velmi	 složitý.	 Děkuji	 všem	 občanům	
našeho	města,	kteří	k	 situaci	přistou-	
pili	s	maximální	mírou	respektu,	ohle-
duplnosti	 a	 zodpovědnosti	 vůči	 všem	
ostatním.	S	DÍKY	A	S	RESPEKTEM	
K	VÁM	VŠEM.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
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