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Věc: Plnění podmínek půjčky a podmínek nájemní smlouvy
Často se píše v tisku o tom, jak rodiny Romů plní podmínky půjček na zakoupení nemovitostí a jak
se úspěšně adaptují na nový život. S tímto názorem nemůžeme souhlasit. Pro město Prostějov je
úspěchem, že se zlikvidovala nechvalně známá kolonie u Svaté Anny, která byla ostudou všech, a
že v těchto místech bude pro občany zábavní podnik. Zrušením kolonie nastaly nepřekonatelné
problémy občanům okrajové částí Prostějova – Držovic, kam byly dvě rodiny přestěhovány. Jedna
rodina získala nemovitost díky městu, které poskytlo půjčku a druhá rodina je v nájmu v
nemovitosti pod Domovní správou Prostějov.
Myslíme se, že ani jedna z rodin neplní své povinnosti, vyplývající jak ze smlouvy o poskytnutí
půjčky, tak z nájemní smlouvy.
Zejména hovoříme o naprostém zanedbání základů hygieny. Po letošní dlouhé tuhé zimě se
oteplilo, všichni v ul. Svadůvky se těšili na příchod jara, na své zahrady. To ale v současné době
není možné, protože se line kolem nemovitostí č. 15 a 17 nesnesitelný zápach z válejícího se
odpadu na jejich dvorcích, jak dokládáme přiloženými fotografiemi. V domku č. 17 dokonce
používají dvorek jako WC. Je roznášen odpad i na obecní pozemek na ul. Tichá.
Dříve docházela na kontroly těchto občanů terenní sociální pracovnice a ta zařídila na základě
stížností , aby byl přistaven velkoobjemový kontejner, který byl naplněn domovním odpadem až
po vrch a to ještě nebylo naloženo vše, co ukrývá přístavek ve dvoře nemovitosti. K dnešnímu dni
je situace taková, že místnost ve dvoře nemovitosti Svadůvky 17 je opět naplněna domovním
odpadem, vrší se i stohy ve dvorku a to až do výše zídky sousedů, která je tímto mokrá a
znehodnocená.
Pokud jde o druhou rodinu, ti používají jednu popelnici, ale taktéž shromažďují domovní odpad ve
dvorku, protože takovému počtu osob, které v tomto domku bydlí, nemůže stačit.
S problémem, že chodí tito občané po Držovicích a otravují svým žebráním si jistě poradíme tím,
že nic nedáváme a tyto osoby vyhazujeme, ale neporadíme si s tím, že nejsou splňovány základní
hygienické návyky a obtěžuje nás zápach výkalů a odpadu, zápach z komínů, protože se topí
hadrami, plasty, různými zbytky apod. a to nepřetržitě v zimě i v létě. Vyskytla se zde i havěť jako
jsou krysy a potkani a to už podle nás svědčí o tom, že v těchto místech není vše v pořádku.
Je nám líto, že město vynaložilo takové miliony, aby mohly tyto rodiny žít důstojným způsobem a
věříme, že se to u některých i podařilo a váží si této šance, kterou jim město dalo, ale v Držovicích
ul. Svadůvky tak tomu rozhodně není.
Obracíme se proto na Vás, vážený pane starosto, a věříme, že z titulu Vaší funkce bude sjednán
pořádek v této části města.
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