Česká tisková kancelář (ČTK)
V Obrnicích na Mostecku zbourají dva prázdné panelové domy
Obrnice (Mostecko) 7. října (ČTK) - V Obrnicích na Mostecku plánují do konce letoška
zbourat dva prázdné panelové domy na sídlišti Nová výstavba. Budovy patřící obci jsou ve
špatném technickém stavu a navíc přitahují zloděje, vandaly a bezdomovce. ČTK to řekla
starostka Drahomíra Miklošová (ODS).
Obec podle ní vlastní celkem šest bytových domů, z toho čtyři jsou dlouhodobě
nevyužívané. Zbourání dvou domů by mělo Obrnice stát pět milionů korun. "Demolici
uhradíme z rezervy, kterou máme v rozpočtu. Opravit domy by bylo velmi nákladné, není ani
šance na získání dotace," uvedla starostka.
U dalších dvou neobydlených domů má obec zpracované projekty na jejich přeměnu. V
jednom by měly vzniknout malometrážní byty a na základech dalšího vyrůst nízkopodlažní
dům rovněž s malými byty. "Se žádostí o dotaci jsme bohužel zatím neuspěli," řekla
Miklošová.
Ani zbývají dva obecní domy obývané z velké části romskými rodinami nejsou podle
starostky plně obsazeny. "S místními Romy nemáme problémy, snažíme se je zapojit do
normálního života," uvedla Miklošová. Ta loni ve Štrasburku převzala ocenění za inovativní
obecní či městské projekty podporující romskou integraci, zaměřené proti diskriminaci Romů
či zvyšující povědomí o romské kultuře i právech.
Obec má ale obavy z přílivu sociálně slabých do domů a bytů v soukromém vlastnictví.
Jeden takový stojí těsně vedle domu, který bude nyní srovnán se zemí. "Přicházejí k nám
nepřizpůsobivé skupiny. Snažíme se dělat, co můžeme, ale naše možnosti jsou omezené,"
řekla starostka. Obec se podle ní snaží zapojovat i do dražeb jednotlivých bytů, aby se nestaly
předmětem spekulantů.
Demolicí nepotřebných a problémových panelových domů se obec podle starostky
inspirovala v nedalekém Bečově. "Je pro nás příkladem, jak s vybydlenými paneláky
nakládat. Mají za sebou už třetí demolici na náklady obce," dodala Miklošová.
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Obrnice se zbaví dvou problémových paneláků na sídlišti, zbourají je
7. října 2014 14:07
Obrnice na Mostecku zbourají dva panelové domy na sídlišti Nová výstavba. Rozhodlo o tom
v pondělí večer zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami. Demolice by měla
začít ještě v říjnu, paneláky mají zcela zmizet do konce letošního roku.
Na sídlišti Nová výstavba vlastní Obrnice šest paneláků, obydlené jsou ale jen dva.
„Důvodem likvidace domů je jejich velmi špatný technický stav. Čelí také častým nájezdům
zlodějů a vandalů, azyl zde hledají i bezdomovci,“ uvedl mluvčí Obrnic Jan Foukal.
Radnice vybrala ve výběrovém řízení firmu Mapeco Most, která nabídla nejnižší cenu. Obec s
ročním rozpočtem 40 milionů korun za demolici zaplatí pět milionů.
„Demolici uhradíme z rezervy, kterou máme v rozpočtu. Opravit domy by bylo velmi
nákladné, není ani šance na získání dotace,“ uvedla starostka Obrnic Drahomíra Miklošová.
Obrnice na sídlišti vlastní celkem šest paneláků, obydlené jsou ale jen dva. Kromě dvou, které
bude obec nyní bourat, má demoliční výměr ještě na jeden. Na jeho základech ale plánuje
postavit nový nízkopodlažní dům s malometrážními byty. S demolicí tak čeká, až sežene
peníze (o projektu zde).

„O získání dotace na tento projekt Obrnice už dříve požádaly Ministerstvo pro místní rozvoj,
zatím však neuspěly,“ poznamenal mluvčí Foukal.
Radnice se inspirovala v nedalekém Bečově
S bouráním nepotřebných a problémových paneláků začal na Mostecku nedaleký Bečov (o
Bečově zde).
„Je pro nás příkladem, jak s vybydlenými paneláky nakládat. Mají za sebou už třetí demolici
na náklady obce,“ dodala obrnická starostka Miklošová.
V Obrnicích žije necelých 2,5 tisíce obyvatel, z nichž je podle takzvané Gabalovy studie
téměř 40 procent Romů. Loni obec za jejich integraci získala ocenění Rady Evropy.
Kromě demolice paneláků se radnice snaží postupně v obci vykupovat byty, aby měla
kontrolu nad tím, kdo v nich bydlí (o vykupování bytů zde).
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Mostecký deník
Bezdomovci mají smůlu, vybydlené domy půjdou k zemi
Mostecko, Obrnice – Dva neobydlené paneláky nechají zdemolovat Obrnice na Mostecku.
Práce začnou ještě tento měsíc. Obec tím napodobí Bečov, kde se stejným způsobem zbavili v
posledních dvou letech už tří domů. Starostka Drahomíra Miklošová nezastírá, že je pro ni
Bečov v tomto ohledu inspirací.
Paneláky stojí na sídlišti Nová výstavba a jsou majetkem obce. Důvodem pro likvidaci je
jejich špatný technický stav. „Oba domy čelí také častým nájezdům zlodějů a vandalů. Azyl
tam hledají také bezdomovci,“ řekla starostka Obrnic Drahomíra Miklošová.
Demolice vyjdou obecní pokladnu na něco málo přes pět milionů korun. „Uhradíme to z
rezervy, kterou máme v rozpočtu. Opravit domy by bylo velmi nákladné, není ani šance na
získání dotace,“ doplnila starostka Miklošová s tím, že práce by měly skončit do konce roku.
Na místě zbouraných domů bude zeleň. „Jeden z nich je na kraji sídliště, druhý uprostřed.
Nebudeme tam nic jiného stavět, aby se lokalita trochu prosvětlila, protože je to tam opravdu
hodně nahuštěné,“ uvedla Miklošová. Nevylučuje, že v budoucnu tam nechá radnice
nainstalovat několik volnočasových prvků.
Obrnice uvažují o demolici ještě jednoho paneláku na stejném sídlišti, kde jsou z celkového
počtu šesti domů obydlené jen dva. Stavební úřad už dříve vydal demoliční výměr.
Jeho bourání ale teď není aktuální. „Rádi bychom na jeho základech postavili objekt s asi
čtyřmi malometrážními byty. Tento záměr nám však ministerstvo pro místní rozvoj odmítlo
podpořit dotací. Rádi bychom, aby na sebe bourání a další výstavba navazovaly, proto o
demolici třetího domu v tomto okamžiku neuvažujeme,“ uzavřela Drahomíra Miklošová.
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V Obrnicích půjdou k zemi první dva neobydlené panelové domy
7. 10. 2014 13:23
Obrnice - Ještě v říjnu dělníci zahájí demolici dvou neobydlených panelových domů v
obrnickém sídlišti Nová výstavba. Domy patří obci, důvodem likvidace je jejich velmi špatný
technický stav.

Čelí také častým nájezdům zlodějů a vandalů, azyl zde hledají bezdomovci. Likvidaci
schválili zastupitelé na pondělním zasedání, které bylo posledním v tomto volebním období.
Zakázku na demoliční práce získala firma Mapeco Most, která ve výběrovém řízení nabídla
nejnižší cenu 5,019 milionu korun. „Demolici uhradíme z rezervy, kterou máme v rozpočtu.
Opravit domy by bylo velmi nákladné, není ani šance na získání dotace. Práce by měly
skončit do konce letošního roku," uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová.
Obec vlastní v sídlišti Nová výstavba šest panelových domů. Obydlené jsou dva z nich.
Stavební úřad už dříve vydal demoliční výměr i na další neobydlený panelák, rovněž
zdevastovaný. S ním má ale obec jiný záměr. Projekt sice také počítá s jeho zbouráním,
následně by však na jeho základech vznikl nízkopodlažní dům s malometrážními byty. O
získání dotace na tento projekt Obrnice už dříve požádaly ministerstvo pro místní rozvoj,
zatím však neuspěly.
Demolicí nepotřebných a problémových panelových domů se obec inspirovala v nedalekém
Bečově. „Je pro nás příkladem, jak s vybydlenými paneláky nakládat. Mají za sebou už třetí
demolici na náklady obce," doplnila starostka.

