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Váženíradní, váženízastupitelé,
obracíme se na vás ohledně nákupu pozemku za účelem výstavby nové hasičské zbroj nice. Jedná se o část
pozemku pare. č. 810/41, který se nachází v těsné blízkosti stávající hasičské zbrojnice. Podmínkou získání
dotace je, aby pozemek byl v majetku města. V současné době probíhajíjednánís majiteli pozemku (společnost
STS) a budou k dispozici další podrobnosti. Dle studie, kterou jsme si nechali zhotovit, je potřeba cca 2900 m2.
Vzhledem k tomu, že je o tento pozemek více zájemců, vás žádáme o projednání a zpětnou vazbu, zda
v jednáních pokračovat.
Dovolujeme si Vám předložit odůvodnění návrhu této žádosti.
Důvodem k tomuto krokuje současný ne vyhovující stav hasičské zbrojnice a zázemí pro výkon služby v JSDH. Lze
říci, že stávající nevyhovující podmínky ohrožují na zdraví samotné hasiče. Tato budova, která byla vybudována
v 70. letech minulého století, jíž nesplňuje základní pod minky pro plnění úkolů na úseku požárníochrany
vyplývajících ze zákona 133/1985 sb. O požárníochraně ve znění pozdějších předpisů. Jedná se konkrétně o
nevyhovující hygienické podmínky (kuchyň je společná se špinavou šatnou s kontaminovaným zásahovým
oblečením), dále ne vyhovující pod minky pro ošetřování a údržbu materiálu, technických prostředků a vozidel,
které je nutno provádět dle řádu služeb. V budově je zastaralá elektroinstalace. Zásadním problémem jsou
nedostatečné garážovací prostory (technické vozidlo s přívěsy a záchrannými prostředky pro práci na vodě je
provizorněumístěno v prostorách bývalé kotelny na ulici Novodvorská, vzdálené cca 2 km od hasičské
zbrojnice), což značně komplikuje akceschopnost celéjednotky,navíctyto prostory bývalé kotelny nejsou
v zimním obdobívytápěny.
Zde vidíte, že řádně fungovat za těchto podmínek vyžaduje značné úsilía je zcela zjevná nutnosttuto
neutěšenou situaci řešit a vytvořit odpovídající podmínky pro kvalitní fungování jednotky.
V současné době je budova hasičské zbrojnice společná s 6 -ti byty v soukromém vlastnictví, kdy hlavně při
nočních výjezdech je narušen noční klid a soukromítěchto obyvatel (tato situace ne ní vyhovující pro žádnou
zúčastněnou stranu a vzhledem k vzestupné tendenci počtu výjezd ů, je předpoklad, že se tato situace bude jen
zhoršovat).
Základní podmínkou pro získání této dotace je pozemek ve 100 % vlastnictví města, na kterém bude
realizovaná stavba.
Jsme přesvědčeni, že členové jednotky, kteříjsou připravenivkteroukoliv hodinu poskytnout pomoc
spoluobčanům v nouzi, si zaslouží mít vytvořeny kvalitní podmínky pro tuto náročnou činnost,
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