Ohlas na článek MČ Brno-Střed navrhla řešení nepřetržitého úklidu přednádražního prostoru:
Je sice dobré, že se město snaží uklízet veřejné prostranství, ale dokud se nezbaví hlavní příčiny, tj.
bezdomovců a squatterů, tak je to spíše sisyfovská práce. Každý den se pohybuji v inkriminované
oblasti, neboť jsem zde nájemníkem městského bytu. Velice mě, a nejsem v našem domě jediná,
štve, že o záměru města, budovat veřejné WC v prostorách našeho FUNKCIONALISTICKÉHO domu, se
dovídáme až z tisku. Nikdo se nás ani neptal na to, jak se nám v tomto domě žije, když je ve všední
dny volně přístupný nejen zákazníkům lékárny a pacientům lékařů, ale hlavně BEZDOMOVCŮM. Hned
jak se začne ochlazovat, tak se nám stěhují do společných prostor domu, hřejí se u radiátorů, šíří
kolem nevábný odér, močí všude po chodbách a podobně. Jak si asi budeme (za neustále narůstající
nájem) tam bydlet, když bude dům NONSTOP otevřen, kvůli vybudovaným WC??? Vždyť jen pár
metrů od domu Nádražní 4 jsou už nyní ČTVERY veřejné toalety (dvoje v OC Letmo, jedny hned v
podchodě a další v budově hlavního nádraží). Je vidět, že si páni radní, co budování WC schválili, bydlí
v klidných vilových částech města, a nemají vůbec představu, jak se bydlí v centru při každodenním
styku s bezdomovci… a v neustálém ohrožení, co se týká zdraví, tak i bezpečnosti. Už kolikrát jsem se
sotva dostala ke dveřím domu, když jsem se vracela večer z odpolední směny, celé schody byly
obsazeny sedícími i ležícími ožralými bezdomovci… Docela ráda bych si vyměnila bydliště s panem
starostou Landou, ať si zkusí tady bydlet… Aby pocítil ten strach, že vás nějaký opilec, když se snažíte
dostat domů, může zmlátit, pustit na vás psa a kdo ví co ještě. Jak mám strach i za bílého dne jít s
dcerou kolem nich, přitom ignorovat jejich neustálé žádosti o peníze…

Ing. Jana Komoňová
nájemník bytu v domě Nádražní 4

