Zápis z jednání zástupců RMZ se Spolkem Letná žije dne 2. 6. 2021 v 14:30 hod.
na dětském hřišti č. 308 v ul. Pod Rozhlednou, Zlín
Přítomni:
Ing. et. Ing. Jiří Korec
Mgr. Pavel Stojar
Miroslav Chalánek
Ing. Ivo Divoký
Petr Kochta
Petr Hoferek
Ing. Rostislav Bajza
Ing. David Neulinger
Jitka Dobešová
Bc. Tomáš Melzer
Michaela Dvořáková
Marie Kroupová
zástupci Spolku Letná žije

primátor
náměstek primátora
člen RMZ
vedoucí Odboru městské zeleně
Odbor městské zeleně
Odbor městské zeleně
Odbor městské zeleně
vedoucí Odboru dopravy
Odbor dopravy
tiskový mluvčí
Odbor kanceláře primátora
pracovnice Kanceláře místní části Letná
cca 15 občanů

Jednání bylo zahájeno zástupcem Spolku Letná žije, Ing. Eduardem Kuňákem a primátorem Ing. et Ing. Jiřím
Korcem dne 2. 6. 2021 v 14:30 hod. na dětském hřišti č. 308 v ul. Pod Rozhlednou. Z následné společné vycházky
všech účastníků setkání po místní části vyplynuly následující podněty:
A. OBLAST MĚSTSKÝCH LESŮ
ÚKOL:
ÚKOL:
ÚKOL:

B1/21/12045
B1/21/12046
B1/21/12047

ÚKOL:

B1/21/12048

ÚKOL:

B1/21/12049

Pravidelná údržba odvodňovacích žlabů podél lesa na Letné.
Ořez stromů nad dětským hřištěm u lesa.
Záchytný žleb extravilánových vod:
a) provedení polohopisného a výškopisného zaměření územního pruhu
mezi stávajícím oplocením nemovitostí a svahem pod lesním porostem
(územní pruh šířky cca 10,00 m),
b) při geodetickém zaměření provedení sondy v úsecích, kde stávající
optický telekomunikační kabel vede v zemním příkopu, aby došlo k
ověření jeho hloubky uložení,
c) po zpracování zaměření připravení projektové dokumentace pro
vybudování záchytného příkopu extravilánových vod.
Vytvoření 20 m ochranného pruhu u stávající zástavby na ul. Pod
Rozhlednou jako ochrany proti pádu vzrostlých stromů.

Z: OMZ
Z: OMZ
Z: OMZ

Koncepční řešení odvedení extravilánových vod z lesních pozemků nad
ul. Pod Rozhlednou.

Z: OMZ

Z: OMZ

B. OBLAST MĚSTSKÉ ZELENĚ
ÚKOL:

B1/21/12050

ÚKOL:

B1/21/12051

Kontrola jasanu na ul. Bratří Sousedíků č. p. 1065, strom č. 34,
nebezpečí pádu větví.
Podnět od paní Tesařové na neudržovaný pozemek na adrese Bratří
Sousedíků č. p. 1068.

Z: OMZ
Z: OMZ

Vyjádření Spolku Letná žije k dané problematice:
Les
Usměrnění stékající dešťové vody v lese jsou porušená. Tato usměrnění buď nejsou obnovována vůbec, nebo jen
v malé míře. Problémy neudržovaného systému odvodnění při velkých deštích nad hřištěm Pod Rozhlednou. Lesní
těžba vytváří také nové cesty, které v lese vytvářejí koryta pro dešťovou vodu, a ta potom stéká do čtvrti Letná.
Kanalizace je v některých částech Letné neprůchodná díky nánosům bahna a na silnici se tak tvoří velké kaluže,
viz opět místo u hřiště Pod Rozhlednou. Koryta kolem cest v lese, která mají usměrňovat dešťovou vodu, dávno
zmizela pod nánosem naplavenin. Totéž se týká dnes téměř zcela chybějících – dříve však velmi hustě a důmyslně
rozmístěných - propustí pod lesními cestami. Příkop, který má chránit domy a zahrady na kraji lesa nad ulicí Pod
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Rozhlednou, je zcela neudržovaný – místy dokonce chybí. I ten je z velké část zanesen. Situaci s potřebnou
kapacitou tohoto koryta zhoršuje i směrově a hloubkově nesmyslně uložený optický kabel v příkopu - nevíme, jak
je hluboko. Propusti pod cestami v lese jsou ucpané.
Spolek Letná žije! navrhuje: Systém odvodnění Letné vytvořit tak, aby byl obnoven nejen původní stav, ale
v důsledku vytvoření rozsáhlých holin (místy vzniklých napříč celým svahem) po kůrovcové těžbě byl ještě posílen.
Vytvořit bezpečnostní pás ochrany majetku a zdraví občanů, od Koliby U Černého medvěda vykácením 20 m pásu
tak, aby vzrostlé stromy neohrožovaly případným pádem v důsledku větrů až vichřicí za poslední léta znatelně
sílících. Během návštěvy primátora bylo ukázáno místo na kraji lesa nad domy č. 6085 a č. 1857, kde došlo v dubnu
k vyvrácení velmi vzrostlé břízy, která měla uhnilé kořeny. Jen shodou šťastných náhod nedošlo k ohrožení
okolních obyvatel ani po místní stezce často chodících lidí na procházku. Jsme si vědomi toho, že hranice lesa je
dána lesním zákonem, na druhou stranu se jedná o zdraví, životy a majetek občanů. Ani při předpokládané časté
kontrole stavu stromů zejména na kraji lesa nelze zcela vyloučit pád stromů, které svou blízkostí a výškou
jednoznačně ohrožují místní obyvatele a jejich obydlí. Zodpovědní zástupci města by měli posoudit a rozhodnout,
zda dostane přednost dodržení zákona ohledně hranice lesa, nebo životy, zdraví a majetek občanů. Nelze jen říci,
že lidé chodí do lesa na vlastní nebezpečí. Na okraji lesa se pohybuje mnoho lidí včetně dětí. Velkým problémem
na Letné je voda, která stéká z lesa a při každém dešti mění silnice v potoky. Voda narušuje i tak chabé základy
domů, a jak nám řekla jedna obyvatelka, několikrát opravovali dům (praskají zdi domu). Pojišťovna odmítá plnit,
vodárny problém ve svém řadu nevidí…
Jiným problémem je zatékání vody do čtvrtdomku, kde bydlí paní Majerová na Mostní, čp. 982 (byt pod ulicí směrem
na Otrokovice – její stížnost je jistě v evidenci magistrátu). Několikrát si stěžovala na magistrátu a VaK Zlín, tito
však problém neřeší. Problémy s vodou se zhoršují, každý rok mění nábytek a koberce. Po rekonstrukci ulice
Mostní se problémy ještě znásobily.
Závěr: V lese a na okraji lesa je nutný komplexní zásah, aby byly chráněny životy, zdraví a majetek obyvatel Letné.
C. OBLAST VODOVODU A KANALIZACÍ
ÚKOL:

B1/21/12052

ÚKOL:

B1/21/12053

Rekonstrukce vodovodní sítě v ul. Pod Rozhlednou a přilehlých
ulicích.
Rekonstrukce kanalizační sítě na Letné.

Z: OP
Z: OP

Vyjádření Spolku Letná žije k dané problematice:
Stav rozvodů pitné vody
Havarijní stav rozvodů pitné vody zejména na ulici Pod Rozhlednou a přilehlých ulicích. Od 1.6. do 9.7.2021 byla
ve čtyřech dnech zastavena dodávka pitné vody. Již tak velmi špatná situace s dodávkou vody v této části Letné
se neustále stupňuje a je naprosto neúnosná.
Žádáme o urychlení řešení tohoto havarijního stavu, včetně jasného sdělení konkrétního termínu pro dokončení
projektu. V dopise místopředsedovi spolku Ing. Kuňákovi z 24.6. je jasně uvedeno, že projekt se v tomto roce
zpracovává. Pak tedy musí být znám konkrétní termín jeho dokončení. Nelze tedy akceptovat „ponechávání
otevřených zadních vrátek“ pro případné posouvání termínů. Znovu důrazně opakujeme, že jde o mimořádně
havarijní stav dodávky vody. Žádáme o urychlení realizace na tento rok.
Stav kanalizace
Stav kanalizace na Letné už není zoufalý, ale spíše katastrofální. Pokud se obyvatel Letné pustí do oprav, pak
zjistí, že odpadní trubky jsou na mnoha místech popraskané – odpadní voda si již dávno našla v mnoha místech
svou cestu pod zemí mimo dnes již prakticky neexistující odpadní potrubí z baťovské doby. To je stavebně
nepřístupné a hygienicky naprosto nepřípustné.
Navíc došlo k ucpání asfaltem odvodnění dešťové kanalizace při „rekonstrukci“ ulice Na Včelíně.
Požadujeme sdělení termínů řešení tohoto mnoho desítek let zanedbávaného problému.
D. OBLAST ŠKOLSTVÍ
ÚKOL:

B1/21/12054

ÚKOL:

B1/21/12055

Zvýšení kapacity MŠ na Letné pro děti z MČ přesutím MŠ do objektu
SVČ na ul. Kotěrova.
Zpřístupnění hřiště u ZŠ Mostní.

Vyjádření Spolku Letná žije k dané problematice:
Školka Na Vyhlídce a školka Kotěrova
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Z: OŠaS
Z: OŠaS

Ve školce Na Vyhlídce je logopedická třída pro celý Zlín a nedostatečný počet míst pro děti z Letné. Velká školka
Kotěrova byla zrušena a místo ní je nízkoprahové zařízení a ZUŠ. Toto zařízení na Kotěrově ulici je ale velmi málo
navštěvované, a tedy nevyužité. Rodiče dětí na Letné požadují školku, která bude blízko jejich bydliště. Je zřejmé,
že z kapacitních důvodů MŠ Vyhlídka není dostačující. Zadání hygieny je jasné, maximální počet je 26 míst.
Přístavba ke školce Na Vyhlídce není možná. Podotýkáme, že na Letné je 168 dětí ve věku 3-6 let s trvalým
pobytem. K tomu je tedy nutno připočíst ty bez trvalého pobytu – tady chybí statistické údaje. Podotýkáme, že
v minulosti byla kromě MŠ Kotěrova (pravděpodobně 5 tříd) i MŠ na Bratří Sousedíků („DOMEČEK“ nad jídelnou
ZŠ).
Základní škola Letná žije a školní hřiště
Objekt je využívaný jen z velmi malé části, jsou zde dvě soukromé školy a několik dětí školy speciální. Opravené
hřiště u školy bylo zčásti přebudováno na parkoviště, zčásti slouží jako hřiště, ale pro obyvatele Letné je tento
prostor nepřístupný, zamčený po celou dobu. Hřiště lze případně propojit a zpřístupnit obyvatelům Letné okamžitě
bez dalších úprav.
Návrhy Spolku Letná žije k dané problematice:
Navrhujeme zrekonstruovat a znovu otevřít školku Kotěrova a zpřístupnit ji dětem z Letné. Proto připravujeme dopis
s návrhem, aby město zajistilo rekonstrukci MŠ Kotěrova a otevření nejméně tří tříd pro děti z Letné (z toho
zachování jedné logopedické třídy). Dotaz se týká dispozičního řešení, prostorových možností, odhadu časového
plánu úprav. Stávající školku by bylo možné dále využít také pro účely sociálních služeb. Požadujeme, aby byl náš
Spolek průběžně informován o průběhu jednání ohledně rekonstrukce MŠ Kotěrova.
E. OBLAST DOPRAVY
ÚKOL:

B1/21/12056

ÚKOL:

B1/21/12057

ÚKOL:
ÚKOL:

B1/21/12058
B1/21/12059

ÚKOL:
ÚKOL:
ÚKOL:
ÚKOL:

B1/21/12060
B1/21/12061
B1/21/12062
B1/21/12063

ÚKOL:

B1/21/12064

ÚKOL:

B1/21/12065

ÚKOL:

B1/21/12066

ÚKOL:

B1/21/12067

ÚKOL:

B1/21/12068

Rekonstrukce komunikace ul. Bratří Sousedíků:
a) úprava projektu dle návrhu obyvatel Letné,
b) co nejcitlivější zásah do zeleně (nekácet mladé zdravé stromy –
přesadit je),
c) rekonstrukce kanalizace,
d) vybudování parkovacích stání (tam, kde je to možné, využít proluky a
prostory v místech, kde nejsou domy v těsné blízkosti komunikace,
nezabírat pozemek č. p. 1076 pro parkování návštěvníků sociálních
služeb).
Vybudování cca 15 parkovacích míst na ul. Bratří Sousedíků pro
obyvatele, které zaniknou v rámci nové výstavby.
Plošná oprava výtluků na ul. Bratří Sousedíků.
Vybudování komunikace mezi ul. Bratří Sousedíků a Pod Rozhlednou
na místě stávající stezky u č. p. 1071.
Rekonstrukce a údržba podchodu u ZPS.
Doplnění posypových nádob v rámci zimní údržby.
Zajištění dopravní bezpečnosti pro chodce u MŠ Na Vyhlídce.
Rozšíření parkování a řešení dopravní situace u Lékařského domu nad
poliklinikou.
Zpracování kompletního konceptu dopravy na Letné, ulice Kotěrova, z
kterého by vycházely rekonstrukce jednotlivých ulic.
Vyřešení parkování účastníků akcí na Zimním stadionu a Sportovní
hale, vč. nového veřejného prostoru na ul. Březnická.
Instalace zrcadel do zatáček ul. Pod Rozhlednou (napojení na ul.
U Zimního stadionu a na ul. A. Randýskové).
Rekonstrukce chodníků (spojovací chodník – Na Vyhlídce – Vysoká –
U Zimního stadionu).
Vytvoření obytné zóny/snížení rychlosti na celé Letné na 20 km/hod, na
Mostní 30 km/hod.

Z: OD

Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD
Z: OD

Vyjádření Spolku Letná žije k dané problematice:
Rekonstrukce ulice Bratří Sousedíků
Komunikace s úředníky města byla nepřehledná. Mluvilo se o třech variantách rekonstrukce, viděli jsme však jen
jednu variantu, která počítá s odstraněním stromů, výhybnami a dalšími hrubými zásahy do architektury
a charakteru ulice. Proto jsme navázali komunikaci s projektantem stavby a dohodli jsme se na vytvoření varianty,
která bude zohledňovat i požadavky obyvatel ulice Bratří Sousedíků. Tomu pomůže i dotazník, který vytvoří a bude
distribuovat Spolek Letná žije! Pomocí něj zjistí jednotlivé preference obyvatel této konkrétní ulice. Bereme na
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vědomí, že bylo prodlouženo stavební povolení, ale požadujeme úpravu projektu podle návrhů obyvatel Letné.
Rozumíme tomu, že nelze zachovat veškerou zeleň, žádáme však o co nejcitlivější zásah do zeleně tak, aby se
klima na Letné nezhoršilo. Nelze říci, že naše námitky budou blokovat jakýkoliv návrh, rekonstrukce silnice je nutná,
souvisí také s rekonstrukcí kanalizace. Problém je však opět systémový a souvisí také s rekonstrukcí dalších ulic
na Letné.
Parkování v ulici Bratří Sousedíků
Stromy na ulici Bratří Sousedíků, jejich odstranění, zásah do statiky domů, které jsou v těsné blízkosti této silnice.
Existuje zde opravdu velká obava z odstranění těchto vzrostlých stromů. Jejich odstraněním zanikne kořenový
systém a v případě, že se bude stavět nový objekt sociální rehabilitace, pak projíždějící těžká technika dokoná dílo
zkázy, tedy naruší statiku těchto domů. Spolek Letná žije! navrhuje: Parkování chceme řešit v rámci opravy ulice
Bratří Sousedíků systémově. Tam, kde to je možné, požadujeme vybudování parkovacích stání. Využít proluky,
prostory v místech, kde nejsou domy v těsné blízkosti silnice. Chceme ušetřit stromy tam, kde je to možné, nekácet
mladé, zdravé stromy, pokud je to možné, stromy přesadit. V této souvislosti prosíme, aby se nezabíral pozemek
zaužívaný domem čp. 1076 na ulici Bří Sousedíků, který město plánuje přebudovat na parkoviště „s hodinami“ pro
návštěvníky sociálních služeb.
Pokud se bude stavět nový objekt sociální rehabilitace, pak se město musí vypořádat se ztrátou minimálně 15
parkovacích míst, která zaniknou společně s plánovanou výstavbou. V této souvislosti žádáme, aby zástupci
příslušných odborů na magistrátu města Zlín neargumentovali tím, že zde v současné době neexistuje žádné
oficiální parkovací místo. V současné době na tomto místě parkuje cca 10 rodin ze všech přilehlých domů (včetně
mezidomků), a zároveň je to jediná souvislá plocha, kde je možné parkování i pro případné návštěvy. Pokud by se
opravdu realizovala plánovaná stavba, nemají současní obyvatelé žádnou jinou alternativu, kde zaparkovat. Proto
je nutné počítat s vybudováním nových parkovacích stání pro cca 15 aut, která parkují v místě plánované stavby.
Podchod u zastávky Zahradnická
Podchod u zastávky MHD Zahradnická je v havarijním a života ohrožujícím stavu. Prosíme
o realizaci nejnutnějších oprav v co nejbližší době (ideálně do začátku nového školního roku), aby nedošlo ke
zranění osob. Výhledově je žádoucí realizace komplexní rekonstrukce tohoto podchodu.
Dopravní (ne)bezpečnost u MŠ Na Vyhlídce
Paní ředitelka dlouhodobě poukazuje na nebezpečné prostranství před brankou MŠ Na Vyhlídce. Někteří motoristé
zde jezdí velmi rychle. Branka je umístěna prakticky v nepřehledném místě v křižovatce ulice Na Vyhlíce. Prosíme
o urychlenou nápravu ke zlepšení bezpečnosti osob docházejících do tohoto zařízení, než dojde k neštěstí.
Parkování u Lékařského domu nad Poliklinikou (ulice Kotěrova)
Průjezdnost ulice Kotěrova je velmi problematická. Auta jezdí do protisměru. Celková situace kolem Polikliniky,
parkování a průjezdnost musí být také řešena. Tato situace je propojena se školkou Kotěrova.
Návrhy Spolku Letná žije k dané problematice:
Požadujeme zohlednit v projektu Rekonstrukce Bratří Sousedíků návrhy obyvatel Letné. Zároveň požadujeme
zpracování kompletního konceptu dopravy na Letné, ze kterého by rekonstrukce jednotlivých ulic vycházely
a působily jako funkční celek. Velmi kritická je doprava v souvislosti s provozem Zimního stadionu, Sportovní
haly a nového objektu, který vznikne pod Sportovní halou. V souvislosti s velmi úzkými přilehlými ulicemi, jejichž
kapacita je za hranou i bez akcí pořádaných v uvedených objektech, je nutno smysluplně a v souladu s dopravními
normami vyřešit parkování aut návštěvníků akcí. Stávající stav je naprosto neúnosný jak pro místní obyvatele,
tak i pro zásahy záchranných složek. Kromě urychlení rekonstrukce Bratří Sousedíků požadujeme i rekonstrukci
ostatních ulic na Letné, neboť i ty jsou ve stejném tj. ve velmi špatném stavu. S tím jak dlouho probíhá rekonstrukce
Bratří Sousedíků je nejvyšší čas zahájit přípravu projektu.
Spolek Letná žije! navrhuje: v co nejkratším termínu instalaci zrcadel do zatáček ulice Pod Rozhlednou – první
zatáčka napojení na ulici U Zimního stadionu, druhá zatáčka v místě napojení na ulici A. Randýskové. Tato místa
jsou velmi nepřehledná a zapříčiňují dopravní nehody. Na tento problém obyvatelé dlouhodobě MMZ upozorňují.
Žádáme o provedení nejnutnějších oprav podchodu u zastávky Zahradnická v co nejbližší době (ideálně do
začátku nového školního roku), aby nedošlo ke zranění osob. Zároveň je potřeba zvážit kompletní rekonstrukci tak,
aby to byl důstojný, bezpečný a čistý přístup do čtvrti.
Požadujeme urychlit rekonstrukce chodníků – mezi prvními by měl být chodník spojující ulice Na Vyhlídce – Vysoká
– U Zimního stadiónu – nejlépe letos. Neopravené chodníky jsou v dezolátním stavu, viz fotodokumentace v příloze,
kterou spolku zaslali obyvatelé Letné.
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F. OBLAST SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ
ÚKOL:

B1/21/12069

ÚKOL:

B1/21/12070

ÚKOL:

B1/21/12071

ÚKOL:

B1/21/12072

Nesouhlas se stavbou Objektu Sociální rehabilitace na ul. Bratří
Sousedíků, zvážit vhodnější lokalitu např. pod Sportovní halou.
Zřízení komunitního centra pro občany MČ.
Zpřístupnění zahrady u areálu Centra služeb a podpory Zlín pro občany
MČ.
Informovat obyvatele o projektech, které se realizují na Letné (ve stadiu
návrhů, stavebního řízení), o převodech majetku, nájemních smlouvách
na majetek.

Z: ORIA
Z: OŠaS,
OMS, OKP
Z: OMS,
OMZ
Z: OKP,
OMS,
OPP,
OSaDŘ,
OD

Vyjádření Spolku Letná žije k dané problematice:
Stavba Objektu sociální rehabilitace
Dlouhodobě nabízíme jiné místo pro stavbu Objektu sociální rehabilitace, a to v místě pod Sportovní halou, nebo
v místě na okraji čtvrti Letné, např. místo dětského hřiště pod kolibou. Doposud nám nikdo nevysvětlil, jak město
plánuje řešit dopravní situaci po dobu výstavby.
Místo pro spolkovou činnost Letná žije! a změna veřejného prostoru pro všechny obyvatele Letné
Na Letné chybí prostor pro komunitní setkávání občanů, do kterého počítáme především: kroužky pro děti,
organizace společenských a kulturních akcí a zázemí pro organizátory sportovních akcí, setkávání členů spolku,
tedy komunitní aktivity obyvatel Letné. Proto pro tyto účely požadujeme zpřístupnění vnitřních prostor některého
z objektů v centru Letné.
Informovanost Letňáků
Veškeré projekty, které se realizují na Letné a v přilehlém okolí, dávat na vědomí obyvatelům Letné skrze datovou
schránku, a to i ve stádiu návrhů, stavebního řízení. Také jakékoliv převody majetku, nové nájemní smlouvy na
majetek, který je ve čtvrti Letná. Spolek Letná žije! pak zajistí informovanost všech obyvatel Letné a to skrze webové
stránky https://www.letna-zije.cz/ nebo skrze spolkový facebook.
Návrhy Spolku Letná žije k dané problematice:
Navrhujeme připravit otevření venkovních prostor areálu bývalých jeslí ZPS ve prospěch obyvatel Letné a přeměnit
areál na veřejný prostor. Zde je možné ve venkovních prostorách, po nezbytných úpravách, rozvíjet komunitní,
kulturní a společenský život obyvatel Letné, relaxovat a sportovat. Navrhujeme nazvat prostor SRDCE LETNÉ
i vzhledem k jeho poloze uprostřed této staré baťovské čtvrti.
Požadujeme zpřístupnění vnitřních prostor na Letné, které by místním obyvatelům sloužily k celoročnímu
komunitnímu setkávání, organizování volnočasových aktivit pro děti a seniory. Je třeba, aby pro to město
vytvářelo podmínky pro spolužití Letňáků – posun k tomuto způsobu bydlení a života je zde v poslední době čím
dál patrnější.
Trváme na tom, že je potřeba zlepšit informovanost obyvatel čtvrti Letná.
G. OBLAST BEZPEČNOSTI
ÚKOL:

B1/21/12073

Zvýšení pravidelných kontrol MČ ze strany MP Zlín.

ÚKOL:

B1/21/12074

Úprava městské vyhlášky vůči nepřizpůsobivým obyvatelům.

Z: MPZ
KT: 16. 8. 2021
Z: OP,
MPZ KT: 16. 8. 2021

Vyjádření Spolku Letná žije k dané problematice:
Bezpečnost na Letné
Jistě to není věc, která by šla vyřešit přes noc, ale prakticky není týdne, abychom nedostali záznam ze soukromých
bezpečnostních kamer nebo osobní svědectví obyvatel, kterým něco ukradli u domu, nebo se jen tak pohybovali
po jejich zahradě. Domníváme se, že jsou to titéž lidé, tj. skupiny podnapilých lidí, bez domova, kteří se pravidelně
vyskytují mj. okolo zavřeného objektu Trio nebo v univerzitním parku. Ti bývají na podnět Letňáků městskou
policií legitimováni, ale tím to většinou kvůli omezeným pravidlům městské vyhlášky končí. Nechávají po sobě
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střepy, výkaly, přespávají na blízkých lavičkách. To vše v blízkosti hřiště, univerzity, v obytné zóně. Rádi bychom
zde otevřeli diskusi s žádostí, jestli je to možné městskou vyhlášku upravit a tento problém začít řešit.
Bezpečnost lidí a jejich majetku by mělo být prioritou a my cítíme potřebu na to upozornit.

Zapsala Michaela Dvořáková, Odbor kanceláře primátora
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