
 /PSTRANA  7 Vzdělávání / Aktuality ŽN - PROSINEC 2016

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

Možnost prohlídky naší školy pro jednotlivce i skupiny.
Bližší informace: +420 567 584 142, www.helenin.cz

Propojení světa
financí, umění
a reklamy…

Arts
management
jediný obor v ČR

Pozemky v nově zasíťované části síd-
liště Klafar jsou nadále k mání. V prv-
ním záměru města se totiž z celkem 
osmi nabízených pozemků prodaly jen 
dva, o které se přihlásili čtyři zájemci. 

Tři lidé měli zájem o stejný pozemek, 
takže byl prodán v elektronické auk-
ci nejvyšší nabídce za 1.960 Kč/m2 s 
DPH. Štěstí měl čtvrtý zájemce. Zvolil 
totiž pozemek, na který se nikdo jiný 
nepřihlásil, a tak jej získal za vyhláše-
nou cenu 1.200 Kč/m2 s DPH. 

V ulici Hrnčířská však zbývá ještě 
šest připravených pozemků, a zastu-
pitelé 10. listopadu lamentovali nad 
tím, proč je tak malý zájem. Vyhlási-
li na pozemky nový záměr, který platí 
do 19. prosince. Na pozemky, o které 
bude větší zájem, opět proběhne elek-
tronická aukce. 

 Jak bylo při diskuzi zastupitelů řeče-
no, jedná se o pozemky větší rozlohy, 
a lidé možná napoprvé měli obavy, 
že kvůli velkému přetlaku zájemců se 
cena v aukci vyšplhá moc vysoko. 

Také však zazněl názor, že zájemce 
o pozemky může odrazovat i blízkost 
naplánovaných bytových domů, kvůli 
kterým by mohli majitelé rodinných 
domků ztratit soukromí, i slunce pro 
své zahrady.

A právě to byla později otázka Žďár-
ských novin na starostu města Zdeňka 
Navrátila. 

„Viděl jsem první vizualizaci budou-
cí ulice Hrnčířské od našeho městského 
architekta, jak by mohla vypadat v kom-
binaci rodinných i bytových domů. Oba-
va, že by lidem někdo koukal do zahrad, 
je lichá,“ sděluje starosta. 

Dle územního plánu města je v ulici 
povolena maximálně čtyřpatrová pod-
lažnost bytových domů, které budou 
kopírovat již stojící viladomy. „Měly 
by to být kostky v zeleni typu Vysočany, a 
rodinný domek s podkrovím tak vychází 
výškou asi ke 3. patru bytového domu,“ 
dodává Navrátil. Dle vizualizace to 
bude klasická ulice: ploty rodinných 
domů, uliční čára, zelené území, a pak 
teprve bytový dům. 

Prodej prvních dvou pozemků zastu-
pitelé schválili, a město pro jejich kup-
ce vypracovalo smlouvy o smlouvách 
budoucích kupních na výstavbu. To 
je totiž dokument pro stavebníka, aby 
mohl začít stavební řízení. Jakmile 
zkolauduje, podepíše kupní smlouvu a 
stane se vlastníkem pozemku.

Pozemky na bytové domy v ulici se 
začnou prodávat příští rok. -lko-

O pozemky v Hrnčířské ulici
je vlažný zájem


