Končí na svých zahrádkách, město jim nabídne nové
Všichni zahrádkáři, kterým letos vyprší smlouva na
užívání pozemku v lokalitě Na Skalce, dostanou
možnost získat novou zahrádku. Odbor majetku
města a investic připravuje například na kraji
Olejomlýnského parku zřízení šesti nových zahrad.
Na Skalce má zahrádky sedm lidí, smlouvy jim končí
letos. „Jeden z nájemců má již k dispozici uvolněnou
zahradu na Červeném Hrádku. A s vedením města
jsme se dohodli, že zbylým šesti zahrádkářům
nabídneme přednostně připravované pozemky v
Olejomlýnském parku, případně jiné plochy,“
potvrdil záměr vedoucí odboru Milan Reiner.
Zmíněná parcela se nachází naproti Penzionu
Bremen, v současné době je oplocená. Pro využití na
zahrádky by byla zřejmě nutná ještě změna
územního plánu.
Jak jsme již informovali, uprázdněné pozemky Na Skalce chce město zasíťovat pro stavbu
rodinných domů. Je již zpracována projektová dokumentace, vydáno územní rozhodnutí a
také stavební povolení. „O tom, že plánujeme plochu využít pro stavbu rodinných domů,
věděli zahrádkáři několik let dopředu. Už od roku 2013 s nimi uzavíráme pouze smlouvu na
dobu určitou,“ dodává k tomu starosta Radek Štejnar.
Výstavbu inženýrských sítí včetně příjezdové silnice, odvodnění a veřejného osvětlení má
město v investičním plánu na příští rok. Domov v klidné části města může najít třicet rodin,
jedna parcela bude mít cca 800 metrů čtverečních.
Do projektové dokumentace může kdokoliv nahlédnout, je k dispozici na odboru majetku
města a útvaru investic MěÚ Jirkov. Nákres plánovaného rozvržení domů je také zveřejněn
na webu města.

Výzva občanům: Nevěřte fámám
Přestože už město tuto informaci několikrát vyvracelo, v poslední době se na sociálních
sítích opět objevila spekulace, že na místě zahrádek v lokalitě Na Skalce vznikne zařízení pro
uprchlíky. Nevěřte prosím těmto fámám a nešiřte je hluše dál. Město Jirkov s lokalitou
žádný takový záměr nemá a nikdy nemělo.
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