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Zlínský kraj

Pozemky pro
nemocnici?
Majitelé je
chtějí prodat
ZLÍNSKÝ KRAJ První jednání
o budoucí stavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně vypadají slibně.
Vlastníci pozemků v části Malenovice, se kterými se zástupci Zlínského kraje před pár dny setkali,
totiž s prodejem předběžně souhlasili.
„Jsme velmi příjemně překvapení, protože zatím všichni jsou pro.
A to za podmínek, které jsme jim
navrhli,“ uvedl hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své
kompetenci.
Kraj má zájem o zhruba pět hektarů mezi sídlištěm v Malenovicích a nedalekým obchodním centrem. Pozemky ale vlastní dohromady zhruba 50 fyzických osob
či firem, mimo jiné jsou mezi nimi
i město Zlín, farnost v Malenovicích nebo státní instituce.
Se všemi se kraj bude muset dohodnout. Tržní cena, která je
v tomto místě za takový pozemek
obvyklá, se pohybuje mezi
1 500 až 2 000 korunami za metr
čtvereční.
Daná lokalita je podle Čunka jednou ze dvou variant, které se pro
požadavky kraje hodí nejlépe.
Podle expertů je kromě toho možné postavit nový centrální pavilon, jehož součástí by byla i nová
interna, také v areálu současné nemocnice. Projekt, který je už několik let k dispozici a pomohl by
řešit dlouhodobě chátrající budovu interny, je ale podle mínění vedení kraje zastaralý.
Druhou možností je stavba nemocnice „na zelené louce“, která
by se vešla do jednoho velkého
monobloku. V něm by pacienti
a lékaři našli všechny akutní oddělení pod jednou střechou. Předpokládá se, že tato investice by si vyžádala 5 až 6 miliard korun.
Jednání s majiteli pozemků v Malenovicích by měla trvat ještě několik týdnů. (fuk)

Zlínský kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/ZlinskyDnes

„Nelíbí se mi, že ve Zlíně se
řeší pouze dílčí problémy“
Fakta
Předvolební rozhovory

MF DNES přináší před komunálními volbami, které se konají 5. a 6.
října, sérii rozhovorů s lídry všech
kandidátek politických stran a hnutí
ve Zlíně. Rozhovory s tučně vytištěnými jmény připravujeme.
Jan Hrbáček (Nový Impuls pro
Zlín)
Tomáš Pasterný (Nezávislí a Zelení pro Zlín)
Čestmír Vančura (Zlín 21)
Ivo Mitáček (Soukromníci Svobodní Nezávislí – Rozhýbejme Zlín)
Miroslav Adámek (STAN)
Aleš Dufek (KDU-ČSL)
Michael Javora (ČSSD s podporou SPOZ a nezávislých)
Stanislav Remeš (KSČM)
Stanislav Skála (SPD)
Jiří Jaroš (Česká pirátská strana)
Miroslav Chalánek (ODS)
Roman Kaňovský (ANO)
Ivo Mitáček „Jako obrovské a spojené téma vnímám život ve městě, bydlení a dopravu,“ říká kandidát do zastupitelstva. Foto: Zdeněk Němec, MAFRA

MF DNES přináší předvolební rozhovor s Ivo
Mitáčkem, jedničkou
kandidátky Soukromníků, Svobodných a Nezávislých – RozhýKroměříž
bejme Zlín v komunálních
volbách.
Končí oprava horní

části Vodní ulice

Kroměřížská radnice tento týden
dokončí opravu horní části Vodní
ulice v centru města. Pracovalo se
v ní šest měsíců. V ulici byl zachován její dobový ráz, má ale nový povrch a chodníky jsou širší, díky čemuž zde bude více místa pro pěší
i restaurační předzahrádky. Oprava zbylé části Vodní ulice je plánována příští rok. (vm)

Zlínský kraj

Počet lidí v kraji
mírně klesl
Počet obyvatel Zlínského kraje se
letos v pololetí snížil o 180 lidí. Kraj
měl na konci června 582 876 obyvatel. Úbytek způsobil nižší počet narozených dětí, než bylo zemřelých.
Dříve se na snížení počtu obyvatel
podepisovalo i stěhování, za letošní pololetí se však do kraje přistěhovalo o 40 lidí více, než z něj odešlo. (ČTK)

Vigantice

Průtah obcí získá
nový povrch
Stavbaři začali s rekonstrukcí silnice třetí třídy ve Viganticích. Oprava průtahu obcí v délce přes dva kilometry bude stát téměř na 18 milionů korun. Práce potrvají do příštího roku, opravovaný úsek zůstane
kyvadlově průjezdný jedním jízdním pruhem a dopravu zde budou
řídit semafory. (vm)

Petr Skácel
redaktor
MF DNES

N

abídku stát se lídrem Soukromníků, Svobodných
a Nezávislých dostal těsně
před koncem července,
kdy se musely odevzdat
kandidátní listiny. Bylo to také
v době, kdy Ivo Mitáček čerstvě
ukončil 25 let trvající služební
dráhu u bezpečnostních sborů.
„Už v minulosti mě oslovila řada
stran, ale já z pracovních důvodů
pokaždé odmítl. Teď jsem ale kývl,“
popsal 46letý Mitáček, který je odborníkem na krizovou komunikaci
a bezpečnost.
Co vás přesvědčilo?
Samozřejmě program, ale férově
musím říct, že ten mě zaujal také
u jiných stran. Nejvíce důležitý však
pro mě byl fakt, že ze 41 kandidátů
je 37 nestraníků. Nejsme díky tomu
svázaní žádným diktátem shora
a i naše vzájemné debaty jsou proto
hodně otevřené.
Jaké máte ambice?
Víme, že jsme úplně nové sdružení,
ovšem možná proto můžeme být
pro lidi zajímaví. Nejsme typická politická reprezentace, ale různorodá
směs odborníků. V řadě věcí se lišíme, je však zároveň velmi osvobozující pocit, že každý může přijít
s vlastním nápadem a tématem.
Výraznou tváří vaší kandidátky
je uherskohradišťský senátor
a hazardní magnát Ivo Valenta,
kterého v minulosti soud potrestal za korupci. Jak to vnímáte
jako bývalý dlouholetý policista?

Dotazník pro lídra
1. Co je hlavní problém Zlína?
Chybí mi udržitelný život ve městě
a s tím spojené dostupné bydlení či
lepší dopravní situace. Chceme například zastavit stěhování mladých
lidí pryč ze Zlína a nabídnout jim lepší možnosti trávení volného času.
2. Jak se má proměnit náměstí
Míru?
Srdce města nesmí být mrtvým prostorem. Musíme toto místo udělat
více atraktivní, aby tam lidé měli důvod chodit. V posledních letech centrum ožívá, což je dobře, ale je třeba
v tom pokračovat.
3. Co by mělo vzniknout na místě
po torzu na Jižních Svazích?
Má to být lokalita, kde vznikne nová
výstavba a sportoviště, které ale nutně nemusí být kryté, klidně může
být pod širým nebem. Máme konkrétní nabídky na to, že by zde mohlo vzniknout další nákupní centrum
s parkovacími místy a restaurace-

mi, díky čemuž by se vyřešil i neutěšený stav nedalekého „šmoulího
městečka“.
4. Mělo by město souhlasit s převzetím fotbalového a zimního stadionu a pustit se do jejich rekonstrukce?
Magistrát by se do toho měl zapojit,
ale nemůže opravu utáhnout sám.
Je třeba najít vícezdrojové financování. Možný je i model jako v jiných
městech, že město nemusí být vlastníkem, ale bude výrazně promlouvat do využití sportovišť.
5. Jak dosáhnout toho, aby lidé
ve městě platili méně za vodu?
Nemyslím si, že obyvatelé Zlína
řeší, jestli bude voda o korunu dražší, nebo levnější. Drtivá většina lidí
má jiný problém – jestli v budoucnosti vůbec vodu budou mít. Lepší
zadržování vody v krajině je obrovsky důležité téma a k tomu může výrazně přispět i radnice.

Podobu kandidátky jsem ovlivnit nemohl, to byla věc koaličních jednání. S panem Valentou se znám hodně dlouho, máme pořád stejné vztahy. Navíc na naší listině jsou lidé
s různými zkušenostmi a různou minulostí. Vy tam sice vidíte jeho, ale
já vidím i dalších devětatřicet osobností.

ské a spojené téma život ve městě,
bydlení a dopravu. Ve Zlíně se řeší
jen dílčí problémy. Naprosto šílené
je pro mě třeba „plánování“ dopravních oprav. Jako člověk, který ve Zlíně dlouhodobě žije, to nedokážu po-

Chápu, ale Valenta je čtyřka kandidátky a navíc veřejně známá
osobnost. Podle vás by tedy bylo
správné, kdyby ve zlínském zastupitelstvu usedl člověk odsouzený za podplácení?
To není o tom, jestli mi to vadí,
nebo ne. Jsem s tím srozuměn. Beru
životy lidí takové, jaké jsou, a pan
Valenta by pro mě rozhodně nebyl
důvod, proč bych řekl, že nechci
být lídrem a pracovat pro město. Nebudu lustrovat svoje spolukandidáty, zajímá mě náš program a jeho naplnění.

Přijde mi, že plánování oprav silnic ve Zlíně se řídí jediným
pravidlem: všechno
se musí stihnout do
startu Barum rally.

A co konkrétně?
Hlavní témata máme všichni stejná,
ale já osobně vnímám jako obrov-

chopit. Přijde mi, že se práce řídí jediným pravidlem: všechno se musí
stihnout do startu Barum rally. Letos byla reálně zima dva týdny,
a přesto se všechno dělá přes červe-

nec a srpen, kdy se přes rozkopané
město nedá projet. Přitom při lepším plánování by se řidičům obrovsky ulevilo.
V programu uvádíte následující:
„Zlepšíme problematický průjezd městem a zácpy v ranních
i odpoledních hodinách. Řešením jsou odstavná parkoviště na
okraji města a jejich propojení
s MHD.“ Vážně by podle vás fungoval nápad, že lidé zaparkují
třeba v Malenovicích a do centra
dojedou trolejbusem?
Ano. Je to o motivaci. Stačí, aby člověk věděl, že je pro něj pohodlnější
a příjemnější nechat vůz například
v Malenovicích nebo u zoo v Lešné,
odkud v intervalu 10–15 minut pojede zdarma či za minimální poplatek
spoj do centra města. Tam se nemusí prodírat kolonami a hledat místo
k zaparkování. V ranních a odpoledních hodinách, kdy je doprava nejvíce vytížená, může být cesta do centra prostřednictvím MHD bezplatná.
Například obyvatelé Jižních Svahů
by to jistě ocenili, do města to mají
kousek a auto by nemuseli vůbec využívat.
Zaujal mě i slib zlepšit provozování školek během letních prázdnin. Jak to myslíte?
Je stále větší poptávka po tom, aby
školky přes léto nezavíraly a během
školního roku měly prodlouženou
otevírací dobu. Není to jen náš nápad nebo výmysl, vycházíme z podnětů, které nám posílají obyvatelé
města. Jsem příjemně překvapený,
kolik se jich ozvalo, a tohle je jedno
z témat, které často zaznělo od rodin s malými dětmi. Je to jen o lepším managementu, financích a organizaci.
Dále chcete z bývalé soudní budovy udělat pobočku pošty. Jak
to ale provést? Současné vedení
města o umístění pobočky v centru dlouho jednalo, jenže Česká
pošta to opakovaně odmítla.
Je to jen o jednání, oboustranně výhodných podmínkách a o tom, jestli
si poštovní franšízu ve městě zaplatíte, nebo ne. Podle nás to za tyto peníze stojí, v tom překážku nevidím.

Pozn.: Rozhovory začínají neparlamentními stranami, následují strany podle výsledků posledních voleb do Sněmovny ve vzestupném
pořadí.

Profil
Ivo Mitáček
Narodil se v roce 1972 v Uherském
Hradišti. Vystudoval střední školu
spojů, poté policejní akademii
a Univerzitu Tomáše Bati. Dlouhá
léta pracoval u policie a hasičského záchranného sboru, nyní působí jako odborník na krizovou komunikaci a bezpečnost. Je ženatý, má
dceru a mezi jeho koníčky patří potápění, turistika nebo cyklistika.
Tato budova se jeví ideální, je blízko centra, a až se odblokují soudní
spory, může to být součást zlepšení
vzhledu celého prostoru kolem.
Narážíte na sad Svobody, kde lidem otravují život bezdomovci?
Přesně tak. Okolí zmíněné bývalé
soudní budovy hodláme upravit
tak, aby se tady daly pořádat farmářské trhy a vzniklo tu nové tržiště.
Stav tržiště Pod Kaštany je totiž lehce řešeno ostudný. Park u zámku by
bylo perfektní upravit po vzoru parku Komenského, jehož proměna dopadla špičkově. Nechci radnici jen
kritizovat, třeba za tohle bych ji
moc pochválil. Tak nádherné klidové a relaxační místo mohou Zlínu
jiná města jen závidět.
Lidi bez domova a sociálně nepřizpůsobivé hodláte soustředit do
určitých míst, kde za nimi budou
pravidelně chodit sociální pracovníci. Jak je ale přimějete, aby
v parku u autobusového nádraží
nezůstali? Zakázat jim to přece
nejde.
Pokud uděláte takovou opravu jako
v parku Komenského, tak bezdomovci sami vycítí, že už tam pro ně
není místo. Často mají tendenci se
někam schovat, aby nebyli tak na
očích. Není ale řešením vytěsnit je
do okrajových částí Zlína. Je potřeba udělat 2–3 sociální místa, kde od
nás dostanou nějaký servis a služby
a na místě bude terénní pracovník.
Přirozeně se tam budou stahovat
a my je budeme mít pod větší kontrolou.

