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TISKOVÁ ZPRÁVA
Desítky obecních bytů v letošním roce dostanou nová plastová okna
Novoroční přání zveřejněné na konci loňského roku mariánskohorskou radnicí obsahovalo jako
hlavní motiv ilustraci vánočního stromečku, pod kterým leželo několik zabalených dárků. Jednotlivé
balíčky byly heslovitě pojmenovány tak, aby názvy symbolicky charakterizovaly vybrané záměry,
které vedení městského obvodu v roce 2014 hodlá realizovat. Mezi nimi jsou například instalace
nových plastových oken v nájemních domech obvodu, opravy chodníků, rekonstrukce místních
komunikací, úprava Mariánského náměstí anebo vybudování nových parkovacích stání, přičemž
pomyslné rozbalování jednoho z těchto „dárků“ bude zahájeno již v následujícím týdnu.
Jedná se o výměnu plastových oken na ulicích Sušilova 1 a Korunní 63. Práce budou zahájeny v
pondělí 17. února na Sušilově ulici, 26. února budou pokračovat v domě na ulici Korunní a podle
předběžného harmonogramu by měly být ukončeny 11. března. Protože se bytovému odboru
podařilo díky hospodárnému nakládání s finančními prostředky z loňského rozpočtu oproti
předpokládaným výdajům ušetřit několik milionů korun, zlepší se kvalita bydlení i dalším
nájemníkům. V tomto roce proto městský obvod vymění plastová okna také na ulicích Přemyslovců
24 a 26, Závišově 4, Klicperově 9 a na Mariánském náměstí 3 a 11, přičemž výběrové řízení na
firmu, která výměnu platových oken provede, by radní Mariánských Hor a Hulvák rádi vyhlásili na
jednom ze svých březnových jednání. Ušetřené finanční prostředky budou použity ale také na
zabezpečení generální opravy zdravotechniky na ulicích Šimáčkově 23 a 25 a Gen. Hrušky 6.
Vybraná čísla z bytového odboru Mariánských Hor a Hulvák za rok 2013
V roce 2013 bylo na základě rozhodnutí rady městského obvodu přiděleno 125 bytů novým
nájemníkům. Rada také schválila 14 výměn bytů, v rámci kterých bylo mezi nájemci vzájemně
vyměněno 31 bytů, z toho 4 nebyly ve správě obvodu. V roce 2013 bylo podáno 53 peněžitých
žalob za dlužný nájem bytu a 20 žalob za dlužné služby spojené s bydlením. Ve 36 případech byla
podána žaloba a návrh na exekuční vyklizení bytu. Bytový fond Mariánských Hor a Hulvák se
zmenšil o prodané domy na ulicích Ladislava Ševčíka 23 a Emila Filly 3 a prodané půdní byty na
ulicích Novoveské 30, Korunní 28 a Korunní 54. Dům na ulici Železná 12 byl z důvodu havarijního
stavu zbourán.
Mgr. Patrik Hujdus
radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
tel.: 776 271 626
email: patrik@hujdus.cz
www.hujdus.cz
www.marianskehory.cz
www.radioradnice.cz

