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Investice do Vysočina arény ve stovkách milionů?

Petice podle 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petici sestavil:

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby

město Nové Město na Moravě jako vlastník dotčených pozemků narovnalo vztahy mezi

městem, veřejností a Sportovním klubem Nového Města na Moravě a neupřednostnilo

rozsáhlou přestavbu Vysočina arény na úkor jiných potřeb občanů. K tomuto stanovisku nás

vedou následující důvody:

1. Přestavba, jak byla prezentována zástupci města a Sportovního klubu na zasedání

zastupitelstva dne 27. dubna 2021 je koncipována jako další posun ke komerčnímu

sportovnímu centru pro akce vrcholového sportu, lyžařských disciplín téměř výlučně

biatlonu. Změna je v neprospěch sportující veřejnosti.

2. Z historie je zřejmé, e akcí na úrovni světového poháru se konají maximálně pouze 2

ročně. V případě nerozebíratelných objektů zůstane po zbytek roku (tj. ca 98 %) valná

většina areálu nevyužitá, nicméně vyžadující údržbu včetně nutných finančních

nákladů, které se nezbytně negativně promítnou do hospodaření města.

3. Podle informací, prezentovaných na zasedání zastupitelstva dne 27. dubna 2021 se

má město podílet i na financování přestavby, a to nemalou částkou, vyplývající z

přechodu od dočasných staveb na permanentní a výstavbou nových staveb. Občané

města by ocenili, kdyby výdaje veřejného rozpočtu sloužily co největší skupině

občanů, nejen úzké skupině provozující profesionální sport. Příkladů by se našlo dost.

4. Prvořadým úkolem města je zajištění všestranné kvality života jeho občanů, což je v

rozporu s plánovanou přestavbou, která přinese omezení přístupu do dosud volně

přístupných lokalit a sportovních aktivit veřejnosti zejména mládeže.
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Petiční výbor

Č. Příjmení Jméno Bydliště
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Petiční výbor zastupuje ;

—

Přílohy: Podpisové archy č.1 I ťĹ

2/2


