Nové obchodní strategie pro centrum města Sebnitz
Rada Velkého okresního města Sebnitz se na svém zasedání 24. 1. 2018 usnesla na
nové koncepci maloobchodu.
Na konci roku 2016 zadalo městské
zastupitelstvo vypracování nové koncepce
maloobchodu. Dodavatelem byla firma BBE,
obchodní poradenství, s.r.o. z Lipska, která
podobnou koncepci pro Velké okresní město
vyhotovila již v roce 2001.
Po provedené analýze vytvořila firma BBE,
obchodní poradentsví, výslednou koncepci,
která je ke stažení na domovské stránce města
www.sebnitz.de.
Nová koncepce maloobchodu je důležitým podkladem pro rozhodování jak pro investory,
tak i pro město. Může jí být zajištěna bezpečnost a transparentnost budoucích místních
rozhodovacích procesů.
Současně s tím byla přijata první doprovodná opatření k podpoře a rozvoji maloobchodu
v centru města Sebnitz:
Program podpory maloobchodu:
Za účelem cílené podpory usídlení
maloobchodu v centru města Sebnitz, které
by mělo být hlavním územím zásobování,
vypracovalo
zastupitelstvo
následující
program podpory: ten, kdo v centru města
otevře nový obchod nebo tam převezme
stávající, má nárok na bezúročnou,
splatnou půjčku.
Její výše se odvíjí od velikosti obchodu: u
podniků s plochou obchodu do 75 m² je to
půjčka ve výši 5.000,00 €, u plochy větší než 75 m² je to 10.000,00 €. Pokud obchod
na svém místě vydrží nejméně 2 roky, odpadá povinnost půjčku splatit.
Tento program má za úkol ochránit maloobchod již existující v centru města a podpořit
zde vznik nových obchodů. Daná směrnice vstoupila v platnost 1. 2. 2018 a je spolu
s formuláři pro žádosti k nalezení též na stránce www.sebnitz.de. Pro případné dotazy je
k dispozici primátor města Mike Ruckh na tel. č. 035971/84101.

„Tlačítko rohlík“: krátkodobé parkování na náměstí v Sebnitz zdarma
Na náměstí v Sebnitz by mělo být do
budoucna
zavedeno
krátkodobé
parkování
zdarma.
Městská
rada
pověřila zastupitelstvo tím, aby provedlo
potřebné
změny
na
parkovacích
automatech.
Cílem je přenastavit automaty při jejich
příští pravidelné údržbě. Poté budou
moci osobní automobily parkovat na
náměstí bez poplatků po dobu 30
minut, aby bylo možné vyřídit si drobné
pochůzky.
Parkovací lístek je však nadále potřeba.
Při delší době parkování je ve smyslu
zachování rovnosti první půlhodina
zdarma pro všechny.

Prodloužení linky městského autobusu do Dolní Poustevny:
Na základě podnětu pana starosty Holce z
minulého
roku
směrem
k
městskému
zastupitelstvu v Sebnitz se město ve spolupráci
s OVPS pokusí o rozšíření autobusové linky do
obce Dolní Poustevna. Za tím účelem je nutné
provést přípravné práce na obou stranách
hranice tak, aby tato úprava dopravy mohla být
zavedena se změnou jízdních řádů na přelomu
roku 2018/2019, tzn. nejdříve v prosinci 2018.

