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PŘIŠLA STÍŽNOST
Přišla stížnost. Byla oprávněná, ale poměrně těžko řešitelná. Stěžovala si Česká pošta na vlhké a neúnosné prostředí své
pobočky v Újezdu u Brna a s tím spojené nepříjemné pocity při vstupu do objektu. Jedná se o starou budovu, kde se záležitost od prvopočátku neřešila odborně. Místo toho, aby byla chodba v přízemí budovy odborně odvlhčena, a to buď chemicky,
nebo podřezáním, došlo k jejímu obložení až do výšky 2,5 metru bílým neprodyšným obkladem (pravděpodobně sololakem).
Pohledově tak zmizela vlhká stěna, ovšem vlhkost se nadále šířila, jen nebyla vidět. A takto to opravdu řešit nelze.
Nejdříve jsme kolem celé nemovitosti z venkovní strany až do hloubky 1 metru kolem základů umístili nopovu izolaci,
kynetu kolem izolace jsme vysypali kačírkem a položili odvětrání. Dne 16. února 2016 byla uzavřena smlouva se stavební
firmou. Předmětem smlouvy bylo odstranění starého obložení, osekání omítek, vybudování odvětraného soklu, provedení
sanační omítky v celé chodbě, nová elektrifikace včetně osvětlení a mnoho jiných, drobných úkonů. Chodba byla osazena
novými dveřmi, dveře do sklepa jsou také nové, kovové.
Třešničkou na dortu bude instalace nových elektronických vstupních dveří. To ocení zvláště maminky, které budou vcházet
dovnitř s kočárkem a nebudou muset dveře ručně otvírat.
Posuďte sami.

Takto to vypadalo

Povedlo se?

Nemovitosti pošty jsme zhruba před 7 lety dali novou střechu. Za měsíc a půl bude mít budova i nová okna. Zmizí také
nevzhledné roxorové mříže z přízemí. A pak nás čeká už „jen“ fasáda a úprava okolí.
starosta města
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VÁŽENÍ OBČANÉ,
Městská policie neplní pouze povinnosti ze zákona, ale přispívá k dobrému chodu města. Tuto práci dělají navíc:
1) Každý dne večer nesvéprávnému občanovi, o kterého se stará město jako poručník, podávají léky.
2) Ráno a večer otvírají a zavírají nemovitosti města, kupř. výtah na OÚNZ, veřejné toalety na nádraží a jiné.
3) Kontrola a zápis nedostatků veřejného osvětlení.
4) Kontrola a zápis nedostatků na chodnících a komunikacích města.
5) Asistence státní policii a záchrannému systému (zdravotnictví).
6) Vozidlo městské policie je vybaveno defibrilátorem. Strážníci jsou vyškoleni na poskytování první pomoci v případě
zástavy srdce.
7) Několik let pravidelně ráno doprovázeli nevidomého chlapce na nádraží.
8) Doručují všechnu poštu, která je adresována občanům, a tím městu ušetří značnou část nákladů za doručení poštou.
9) Roznášejí městský zpravodaj a oběžníky do všech schránek.
10) Všimli jste si, že naši strážníci v zimě mezi 3 a 4 hodinou ranní zametají zastávky a sypou pískem?
11) Když se ztratí domácí zvířátko, jsou to oni, kteří pomohou hledat.
12) Máme městský útulek pro zatoulaná a zaběhnutá zvířata. Pokud je některý pejsek, kočička či jiné zvířátko umístěno,
jsou to oni, kteří se starají, že ráno, v poledne a večer dostanou krmivo, vodu.
A víte, na kolik činností jsem si ještě nevzpomněl? Děkuji jim. Nezapomeňte jim také poděkovat.
starosta města

MÁME NOVOU DĚTSKOU ORDINACI
S dětskou ordinací, s jejím projektem a povolením, bylo
opravdu mnoho práce. Projekt po konzultaci s dětskou lékařkou MUDr. Martinou Jonasovou zpracovala Ing. arch. Hana
Šemberová.
Bylo to opravdu složité vyřizování, protože se vyjadřovalo
mnoho kompetentních, ale i nekompetentních úředníků.
Dne 17. 12. 2015 proběhlo hodnocení nabídek výběrového řízení na dodavatele stavby dětské ordinace, kterého
se účastnily 3 firmy a v soutěži zvítězila firma Pozemstav
Brno, a.s. za cenu 445.047,00 Kč.
Je pravdou, že v průběhu bylo rozhodnuto, že nová ordinace
bude mít také nový typ vytápění z původního vytápění „WAF“
na řádné ústřední topení. Do obou ordinací, jak dětské, tak gyČekárna
nekologické, Rada města dne 4. 4. 2016 objednala klimatizaci.
Dne 1. 4. 2016 byla ordinace, čekárna izolace a řádná čekárna otevřeny. Adresa dětské ordinace: Komenského 144

MÁME NOVÉHO GYNEKOLOGA
Pan MUDr. Velčevský (Gynprivat) svoji činnost v Újezdu u Brna ukončil, a tak po složitých peripetiích máme nového gynekologa, jmenuje se MUDr. Filip Dörr. Doufejme, že tu bude brzy. I tato ordinace je řádně zkolaudována.
Nové místo pro gynekologickou ambulanci je U Hřiště 966.

