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Koncem léta začal stavební 
ruch v další části bytového sou-
boru Klafar, v území vpravo od 
Sázavské ulice. 

Město totiž vybrané fi rmě předalo stave-
niště pro vybudování technické infrastruk-
tury budoucí ulice Hrnčířská. 

Rada města také již připravila záměr 
na prodej prvních osmi pozemků v 
rámci této lokality a koncem prázdnin  
schvalovala regulativy, podle nichž 
se budou muset zájemci o stavební 
pozemky řídit, třeba dodržením urči-
tých  „archi typů“ v ulici. 

„Pravidla a záměr  musí potvrdit 
zastupitelstvo města, které zasedne 8. 
září.  Pokud se tak stane, záměr na pro-
dej pozemků bude vyhlášen od 12. 9. 
do 14. 10. 2016. Cena bude ta nejnižší 
možná, tj. 1000 Kč/m2, s jistinou pro 
zájemce o daný pozemek, k ceně bude 
připočítána 21% DPH,“ informuje 
místostarosta Josef Klement. 

V rámci Žďáru se jedná o nadstan-
dardní pozemky o velikosti kolem 
1000 m2.

Regulativ připravený odborem roz-
voje a městským architektem, se má 
týkat jen osmi městských parcel. 
V lokalitě je totiž řada dalších sou-
kromých pozemků a snahou radnice 
je tedy s majiteli dohodnout  ucele-
ný charakter lokality. Ale to bude na 
jejich rozhodnutí. Jednou  z vlastníků 
pozemků je zde i slavná olympionič-
ka Martina Sáblíková.

„Městský architekt doporučí v ulici 
minimálně dva „archi typy“ a v tomto 
duchu bude jednat s dalšími asi sed-

mi vlastníky pozemků,“ říká Klement. 
Výstavba zasáhne pole, vpravo od 
mostu z Libušína na Klafar. Na jedné 
straně ulice Hrnčířská bude prostor i 
pro obytné „viladomy“. 

Jak na otázku ŽN  odpovídá sta-
rosta Navrátil, občanská vybavenost 
je v územní studii Klafaru defi nová-
na. „Ale ještě nějaký rok potrvá, než 
k tomuto území dojdeme. V mís-
tech, kde by občanská  vybavenost 
měla být, požadavek vznášet bude-
me,“ říká. Nejbližší podobná realizace 
bude možná až při výstavbě městské-
ho polyfunkčního domu, který má 
stát  na nároží další plánované ulice, 
hned za mostem. Mělo by jít kombi-
naci bydlení a služeb v přízemí.

Radnice si pochvaluje, že zainvesto-
vání ulice Hrnčířská infrastrukturou 
ji nakonec  vyšlo o polovinu méně. 
Stavba byla původně spočítána na 40 
miliónů Kč.  

„Díky včasné soutěži se nám přihlási-
lo velké množství fi rem a v jejich konku-
renci se nakonec náklady stavby vysou-
těžily na 20 mil. Kč, včetně DPH,“ 
informuje Klement.

„To jsme rádi, protože 40 miliónů  by 
bylo velkou zátěží pro žďárský roz-
počet,“ míní starosta Navrátil. Infra-
struktura v ulici má být hotová v červ-
nu 2017. „Pokud budou mít v té době 
vlastníci pozemků již vyřízené  staveb-
ní povolení, budou moci začít stavět,“ 
připouští starosta. Město dle jeho 
slov chce v další fázi výstavby pokra-
čovat přípravou pozemků  menších 
a v fi nančně dostupnějších,  aby se 
dostalo na více zájemců.  -lko-

Začala stavba Hrnčířské ulice


