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Sociální byty?
Mě
s poliklinikou
o vybudováni sociál-
ního bydlení uvažují v
Hustopečích na Břec-
lavsku. posloužit má
část budovy poliklini-
ky. vznik sociálních
bytů v Břeclavi se dál
protahuie.

ANETA BERÁNKOVÁ

Břed.vrko - Poptávka je
§tále obrovská a lysoko
přelyšujé nalidku. Tak shr-
nul vedouci sociálniho od-
boru v Hu§topečlch na
Břeclav6ku Tomáš Laz pro.
blém sociálních bytú ve
mě§tě, 

"Máme Jen penzion a
še§t startovacl.h byttl. Nic
víc,' zmínil Laz. Aspoň čás-
tečné Ťéšení se do budoucná
nabízl, Radnice uvažuje o
bydlení v suterénu polikli
niky.

Městské prostory dosud
sloužily mimo jiné pro re
habilitačni ambulanci. Ta se
má přesunout do vedlejši
budovy nemocnice. Jiho_
molav§ký kraj, pod kteý

sto počítá

zdravotnické zařizení spadá,
totiž ještě letos plánuie
přestavbu bývalé jednotky
intenzivní péče na ambu
lance uíčené plávě k ieha,
bilitaci, 

"Z 
tohoto alůvodu

vznikla přacovní skupina,
která měla za úkol hl€dat
možnosti budouciho \,,yužiti
suterénu v poliklinice. Jako
návrh padly právě sociálni
byty," připomněla hu§to,
pečská starostka Hana Po-
tměšilová,

Re( ]e preooezne 0
čtyřech b!,tových jednot-
kách ,,zatím je vše v zárod-
ku, Ted je to ná architek-
tech, kteří po§oud1, zda je
vúb€c možné tyto púvodně
nebytové prostory přestavět.
zjišťujeme, o laké dotace sl
múžeme zažádát," podotklá
starostka s tíň, že plánujl i
stavbu nového sociálnlho
domu v Žlžkově ulici,

se sociálnimi byty počítáji
do budoucna i v Břeclavi.
Město je plánovato postavit
v bývalé ubytovně patříci
hasičům, Přestavbu vyčíslili
zhruba na dvacet milion,]
korun, Jednáni o vzniku
přibližně dvaceti bytů se

Pomoc pro potřebné
soculní byty
. v budově městské
potlktiniky V Hustopečích
plánují přibtižnč &yn bny
o rcalola a+kk.
, začót€k stavby zátím n6ní
urč6ný, stejně ták canB bytů,
l\iěsto můž6 zírk€t dcial n3
lod€n byt maímálně ú6 VýĚl
l..t r.i tltíc k6.un,

však zatím neposunulo dál,
,,U6iluleme o to už zhruba
šest let, Na konci minulého
roku lsme ale zjistili, žé
tamnI pozemky májl podle
nového a přesnějšiho digi-
tálniho lyčlslenl uochu jiné
rozměry" pop§ai aktuálnl
§tav j€dnáni místostaro§ta
okresního města raroslav
válka.

v současnosti ladnice če-
ká nejen na přesná čisla, ale
rovněž zjištuje dotační
možnosti, 

"Navlc 
potíebuje-

me znát !,šechny podmínky

aodální dúm
. Nový sociálnídúm má stát
v 

'Ekova 
uúcl, v z6dním

. v úvahu přlpádá !ryužltí

'6ko 

.rylový dún pro
nauq a d&ml nabo
P.čov.t blď dúlrt Město v
současnoBtl Vybírá vhodné
dotáční prc8íámy.

a souvisIosti spojené 3 le-
8islatlvou," doplnil válka,

lako velký prhos sociálnl
b},ty vldí ředitel břeclavské
charity losef cajdoš, "Už
lsme Přemýšleli, že bychom
za několik let něco takové-
ho zaplatili tieba z třlklálo
vé sbirky, sociálni služba
totiž Potřebuje ďi stuPně,
Noclehárnu, denní centrum
či azylový dúm a byty,"
sděIil před časem cajdoš.

Břeclav se zhruba pěta-
dvaceti tisíci obyvatel Žádné
sociální b},ty zatím nemá.


