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Žďár nově nabízí lidem zají-
mavou možnost, jak přijít až 
o 25 % levněji k velkému bytu 
dle svých představ.

 Lenka Kopčáková 

Jedná se o styl baugruppe, pře-
vzatý z Německa, kde se stal za 
posledních 10 let hitem. Radnice 
v Mnichově, Hamburgu, či Stutt -
gartu aktivně podporují vytváře-
ní dostupného bydlení pro rodi-
ny, nastavením politiky prodeje 
pozemků, poradenskou činností a 
propagací postavených projektů. A 
stejnou cestou se chce vydat i žďár-
ská radnice.

Baugruppe je skupina lidí, kte-
ří spojí své fi nance a síly ke stav-
bě cenově výhodného bytového 
domu dle svých představ. A aby 
předešli patovým situacím, nasta-
ví si jasná pravidla celého procesu. 
Vedení agendy svěří projektovému 
manažerovi. Najdou si pozemek a 
společně fi nancují jeho koupi i stav-

bu domu. Architekt přetaví jejich 
individuální přání v návrh domu a 
po dokončení stavby je každý vlast-
níkem svého bytu.

Ve Žďáře je situace taková, že řada 
lidí, která se odstěhovala, drží byty 
pro svoje děti, či jako investici do 
budoucna. To šroubuje ceny bytů 
do nereálných výšin.

Lidé se většinou pouští do stavby 
rodinného domu svépomocí, pro-
tože  jej tak postaví levněji, a cena 
domu je pak srovnatelná s novým 
bytem. 

Ale stejně to funguje i při stav-
bě společného bytového domu bez 
developera. Cena nového bytu v 
takovém společném bytovém domě 
může být až o 25 % nižší než nákup 
hotového bytu.

Stavebníci sami s architektem 
dojednají přizpůsobení bytové-
ho domu individuálním potřebám 
rodin. Společný bytový dům také 
umožňuje mít třeba společnou díl-
nu, střešní terasu, zahradu či hřiště.

Na dotaz ŽN, zda radnice sama 
hledala nový styl výstavby nebo 
ji oslovila fi rma, starosta Zdeněk 
Navrátil říká, že městu se tento způ-
sob výstavby zamlouvá a komise 
rozvoje pověřila městského archi-
tekta zjištěním, zda se stylem baug-
ruppe v Česku někdo zabývá. Našel 
společnost mající praktické zkuše-
nosti z několika takových projektů 
v ČR. Její zástupci jsou připraveni 
Žďárákům předat zkušenosti.

„Chceme lidi informovat, že ved-
le možností nájemního bydlení nebo 
koupě bytů od developerů a města 
mají i další možnost,“ říká Navrátil. 
Komise rozvoje a životního pro-
středí zorganizovala na úterý 24. 5. 

od 16.30 hodin ve velké zasedačce 
Městského úřadu veřejné projed-
nání na téma Baugruppe - společné 
stavění bytových domů. 

„Baugruppe je dobrým příkladem 
ze západní Evropy, kde jsou lidé 
schopni se domluvit a společně vstou-
pit do projektu stavby společného 
bytového domu. Při veřejném projed-
nání zazní možnosti, kterými by se 
mohl v budoucnu inspirovat i Žďár 
v rozvojovém území Klafar,“ dodává 
starosta. 

Město totiž chce nabízet nové 
pozemky na Klafaru II určené pro 
bytové domy. A právě zde by mohl 
stát první takto společně postavený 
bytový dům.

Zájemci se při setkání také dozví, 
jak založit takový „baugruppe“, jaká 
nastavit pravidla, jak sestavit rozpo-
čet a řešit fi nancování, či jak reali-
zovat stavbu... Je i možné, že právě 
na veřejném projednání naleznou 
stejně smýšlející lidi - své budoucí 
sousedy.

Út 24. 5., 16.30, MěÚ
Společné stavění 
bytových domů 

Veřejné projednání.

Objevem je německý styl baugruppe

Voda ve dvou lesních studánkách 
Salvatorka a U Křiváku, a nově i ve 
studánce Klafárek je pitná. 

Vzorky z pramenů byly odebrá-
ny 11. 4. 2016 a všechny tři byly v 
den odběru v pořádku. Monitoring 
zajišťuje odbor rozvoje MěÚ a roz-
bor provádí jihlavské pracoviště 
Zdravotního ústavu Ostrava.  

Kontrolu Klafárku město obnovi-
lo na četné žádosti občanů. Je his-
torickým pramenem, který už po 
staletí vyvěrá podél historické úvo-
zové cesty. Před pár lety také město 
nechalo obnovit stavbu vlastní stu-
dánky. Lidé kolem denně prochází 

na nové sídliště Klafar. Škoda, že 
kamenné zdi již nesou stopy van-
dalů.

Pramen Klafárek dokonce fi guru-
je v jedné žďárské pověsti, podle níž 
se měl proměňovat ve víno... 

Ale dnes je nám vzácná i jeho bez-
vadná voda, protože kvůli splachům 
z okolních polí před lety tomu tak 
vždy nebývalo. -lko-

ZE STUDÁNKY Klafárek zase 
vytéká jiskrný pramen. Škoda, že je-
jí kamenná stavba už nese stopy van-
dalů. Foto: Lenka Kopčáková

Ze studánek se klidně můžeme napít

Žďár nad Sázavou se připojuje k prv-
ním českým městům, která chtějí ve 
svém rozpočtu participativní položku, 
o níž bude rozhodnuto ve všelidovém 
hlasování.

Participativní rozpočtování se v ČR 
teprve rozbíhá v rámci „otevírání rad-
nic“ a od loňska se zapojila už desítka 
měst. Žďár patří do čtveřice letošních 
nováčků, jimž je na pomoc nezisková 
organizace Agora. Věnuje se zavádění 
participativního rozpočtování

Pro rozpočet roku 2017 žďárští zastu-
pitelé vyčlenili částku 600 tisíc Kč, kte-
rá činí 1 % z průměrných investičních 
prostředků města. Maximální částka 
jednoho podpořeného projektu bude 
150 tis. Kč, takže peníze vyjdou mini-
málně na čtyři preferované projek-
ty, které by mohly být v roce 2017 ve 
Žďáře realizovány. 

„Inspirovali jsme se zejména na Praze 
10, kde jsou rok před námi a loni vybra-
né projekty už realizují. Zbraslav je sice 
městská část Prahy, ale typově, počtem 
obyvatel a složením odpovídá Žďáru nad 
Sázavou,“ vysvětluje starosta Zdeněk 

Navrátil. Zbraslavské zkušenosti se 
hodí i ohledně zapojení a požadavků 
občanů. 

Žďár tedy odstartoval dvouměsíč-
ní informační kampaň skládající se ze 
čtyř informativních setkání pro veřej-
nost.

Trojice sousedských setkání
Obecné informace dostanou lidé v 

út 3. 5. od 18 hod. v sále DDM Hor-
ní ul. 

„Lidem představíme participativní roz-
počet a možnosti, jak se do něho zapojit. 
Také způsob předkládání jednotlivých 
projektů,“ říká starosta. K dispozici 
budou i zástupci společnosti Agora, 
která má se zaváděním participativních 
rozpočtů v ČR již bohaté zkušenosti. 

Následovat má trojice sousedských 
setkání, kde chce radnice  diskutovat s 
občany po jednotlivých čtvrtích. 

První sousedské setkání proběhne v 
út. 17. 5. od 18 hod. na ZŠ Komen-
ského 6 (Trojka), v učebně fyziky. 
Bude určeno zájemcům ze Žďáru 3, 
Klafaru a přilehlého území.

Druhé sousedské setkání je v út. 24. 
5. od 18 hod. na ZŠ Švermova (Čtyř-
ka), je pro lidi z Vodojemu, Průmys-
lovky a z Nádraží. 

Třetí sousedské setkání v út. 31. 5. 
od 18 hod. v ZŠ Zámek je určeno pro 
sídliště Zelená hora, Vysočany a Zá-
mek.

„Zde by se lidé mohli bavit již o jed-
notlivých nápadech, projektech a zámě-
rech. Prodiskutovat lze již podmínky, za 
jakých mohou projekty předkládat,“ plá-

nuje Navrátil. 
Mluvčí úřadu Nikola Adlerová dodá-

vá, že na sousedská setkání mohou 
přijít i rodiče s malými dětmi. „Chys-
táme dětské hrací koutky, kam mohou 
děti odložit, my na ně dohlídneme a lidé 
budou mít prostor získat potřebné infor-
mace,“ říká.

Až si Žďáráci ujasní, co chtějí ve 
svém okolí změnit, od června do 10. 
července pak mohou podávat návrhy 
projektů, které si přejí začlenit do roz-
počtu. 

Úřad pak všechny návrhy zhodnotí 
z pohledu realizovatelnosti a ty, které 
by nepředpokládaly územní či staveb-
ní řízení a další zdlouhavé procedury, 
budou sestaveny do seznamu pro rok 
2017. Potom budou návrhy opatřené 
krátkými anotacemi  prezentovány  při 
veřejné diskuzi. „Následně se rozběh-
ne anketa a hlasování prostřednictvím 
městských kanálů, abychom již do konce 
listopadu 2016 znali vítěze. Projekty na 
prvních pozicích zařadíme do rozpočtu 
města pro rok 2017,“ vysvětluje šéf rad-
nice.  -lko-

VOJTĚCH ČERNÝ z pražského cent-
ra Agora bude ve Žďáře lidem odpoví-
dat 3. 5. Foto: Lenka Kopčáková

Začíná všelidové hlasování o rozpočtu


