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Top investice: síň či zbrojnice
MĚSTA NA aŘrcmvsxu PLÁNUJí INVESTICE zn orsírry vuLtoNů t<oRutrl

BřecLav
l Výstavba nové smuteční 5íně

sž 50 mitlonŮ kofun

l Rozšření městského hřbitova
6 mlllonů korun

! NoVé parkoviště u nemocnice
až 20 mlllonů korun

l Modernizace semaforů
15 millonů korun

MikuLov Hustopeče
l Nová městská knihovna

(V býVaté hasičské zblojnici)
až 7o mllionú kořun

l Nálodní dům dosud bez
konečného lozhodnutí

l lvlodernizace Náměstí
nákladyr.tím n€i§ou
vyěí§leny

l Modernizace základních škol
55 mlllonů kořun

l oprava krytého bazénu
12 mltlonů koluó

l oplava attetického stadionu
28 malonů korun

PohořeIice
l oprava zdlavotního střediska

21milionů kořun

! Protipovodňová opatření
5polUúčast Ve výši
až 4 miliony kořun

l oplava Paarova zámečku
pňbtižně 35 mlllonú korun

ilÝlěslo př řaclě nveslc počita]íse
Zlskem dotaci bez nichž by nároóněJší
opravy č invesice nebyty rnožné. V
některých připadech o ceně ]eště roz
hodnoU Výstedky Výběrových ři2ení
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Rádnice na BŤeclavsku
chystaii pro nový Ťok
nákladné Projekty.
Týkají se školství, do-
pravy i sPoŤtovišť.

LUMŠ IVÁNEK
MlCHÁL HRABAL

Bi€dávsko opía\y a mo-
dernizace města za desítky
milionů korun, Takové jsou
plány vedeni !ddnice v Po-
hoŤe]icich, aasL z nich závlsi
na ziscjch státnich či ev
ropských dotaci, Práce me-
zitiň zaČaiy na zdlavotnlm
středisku. Náklady? redna

dvacet milionťl, ,,Da]šl tři až
čtyři bude stál vnitrni vy-
baveni," řek] pohořelický
s!arosla loser svoboda,

Měslo se bude podílet i
na protipovodňoyých opat-
řenlch, jejichž hlavnim in-
vestorem se stane povodi
Moravy, ,Podali jsem také
žádost o dotaci na opravu
památkově chráněného
aíeálu paarova zámečku,
který by zvýšil kapacitu
prvniho stupně zákiadní
školý" doplnil svoboda.

V Břeclavj s€ v novém
roce zaměří mimo jiné na
dopra!,u a pietní misto,
opákovaně se v plánech
tamni ladnice objevuje yý-
měna zastaralých semaforu.

Nechybí ani lenlokrát,
Břeclavští lsou 8le přesvěcl-
čení, že nák]adná moderni,
zace za desltky milionú se
konečně změnl ve skuteč-
nost, Jedna křižovatka na
hlavnim tahu = přibližně tři
mi]iony koíun,

PŘEMĚNA NÁMřsTi
Nej\,yšši investici se stane
nová obřadní siň na měsl
ském hřbitově, vedení rad,
nice očekáVá, že padesáti,
milionovou sumu se podaří
snížit díky \.ýběrovému řl
zení, 'Ve]ká akce, kteíá by
měla být pŤipravená už v
lednu, je parkoviště u ne-
mocnice, To rozpočtově !y-
cházj kolem dvaceti mjlio-

nú," oznámil mistostarosta
Bř€clavi Jaíoslav Válka.

PodoDně jako v Pohořeli-
cích doufaji v zisk dotací
také v HustopečIch, Moder-
nizovat dlky nim chtěji zá
k]adní školy či sporroviště.

V Miku]ově ještě investice
nezahrnuli do nového roz,
počtu, ten budou schvalovat
až v únoru, Počjtaji však s
přebudovánim někdejší
hasičské zbrojnice či zapo-
četim přeměny historického
Náměstí. "v diskuzi o vel-
kých investicich ješrě po-
kraauIeme," poznamena]
siirostá Mikulova Rostislav
Koštial,

Diskútuite na
rfl t !ý.br€clav§kydenik.cz


