Vážení zastupitelé, vážení občané,
protože od posledního zasedání zastupitelstva neuplynul ještě celý měsíc, bude moje dnešní zpráva
o dění ve městě velmi krátká.
Na minulém zasedání zastupitelstva dne 27. 2. 2007 jsem Vás informovala o tom, že dne 26. 2.
2007 provedla specializovaná firma bezplatné měření rychlosti na třech místech ve městě. Výsledky
jsou alarmující: V ulici Za Roudnickou branou překročilo v době od 9:34 do 10:01 hodin
povolenou rychlost v obou směrech celkem 43 vozidel ze 105 projíždějících, což je 41 %.
V Chržínské ulici překročilo v době od 10:26 do 10:57 hodin povolenou rychlost v obou směrech
celkem 40 vozidel z 87 projíždějících, což je 46 % a v ulici Karla Krohna v době od 11:20 do 11:48
hodin překročilo povolenou rychlost v obou směrech celkem 13 vozidel ze 69 projíždějících, což je
19 %. Menší podíl „hříšníků“ na tomto stanovišti ve srovnání s ostatními stanovišti je dán tím, že
radar byl umístěn v blízkosti Pražské brány, kde musí všichni řidiči brzdit.
V současné době probíhají stavební práce v ulici Na Brčkově, kde v loňském roce vznikla havárie
na kanalizačním řadu. Opravu provádí firma Silnice Slaný. Ještě nás čeká oprava komunikace v
ulici Petra Bezruče, tato oprava je také vyvolána loňskou havárií kanalizačního řadu. V obou
případech je investorem město, tyto opravy si vyžádají vynaložení přibližně poloviny letošního
rozpočtu na komunikace. Opravu komunikace v Tyršově ulici provede v jarních měsících firma,
která prováděla rekonstrukci nízkotlakého plynovodu, investorem je Středočeská plynárenská a. s.
V současné době na základě požadavku rady pracuje odbor správy majetku na vypracování
přehledu výstavby a oprav komunikací. Tento přehled bude podkladem pro systematickou údržbu
ulic a chodníků v městě.
V současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na vybudování
skate parku. O tom, zda bude či nebude dotace přidělena, se dozvíme v průběhu května 2007. V
těchto dnech také probíhá výběr projektanta na vybudování kulturně-sportovního centra
rekonstrukcí a dostavbou budovy bývalého kina, sokolovny a hřiště. Konzultovali jsme náš záměr
na úřadu regionální rady, podle sdělení pracovníků úřadu má takovéto komplexní řešení naději
uspět při žádosti o dotaci.
Na minulém zasedání rady jsme provedli výběrové řízení na dodavatele komunitního plánu
sociálních služeb, byla vybrána firma PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů. První schůzka
starostů obcí, které jsou do projektu zapojeny, proběhne 18. dubna 2007.
Finanční úřad ve Slaném nám nabídl stejně jako loni službu pro občany – příjem přiznání k dani z
příjmů fyzických osob a pomoc při vyplnění přiznání. Ve dnech 14. a 21. března byly v přízemí
radnice přítomny dvě pracovnice finančního úřadu, nabídnutou pomoc v obou dnech využilo asi
160 lidí. Tato služba se setkala s kladným ohlasem, ředitel Finančního úřadu přislíbil spolupráci i
v příštím roce.
V těchto dnech se také zabýváme přípravou oslav 525. výročí povýšení Velvar na město. Termín
oslav byl stanoven na sobotu 26. května a neděli 27. května. Na přípravě se aktivně podílí řada lidí,
celý program bude zajištěn „z vlastních zdrojů“. Poslední přípravná schůzka proběhne v pondělí 16.
dubna, takže na příštím zasedání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 17. dubna, Vás již
budeme moci seznámit s celým programem.
V posledních týdnech zkoušíme demoverzi programu, který umožňuje zasílání krátkých textových
zpráv registrovaným uživatelům. Do databáze uživatelů byli v této fázi zařazení zastupitelé a
pracovníci městského úřadu. Program by mohl být alternativou městského rozhlasu. Zkušební
provoz vyhodnotíme a posoudíme i jeho ekonomickou stránku.

Na závěr mi dovolte, abych Vás ještě jednou pozvala na koncert v rámci cyklu Dvořákovy Velvary,
koncert se koná v neděli 25. března 2007 v 16:00 hodin v sále Městského muzea.
Ve Velvarech dne 22. března 2007

Ing. Jitka Linhartová

