
Současná i budoucí výstavba na 
Klafaru byla tématem živé diskuse 
při lednovém zasedání zastupitelů. 
Město překvapil malý zájem o roz-
měrnější parcely, takže záměry na 
prodej běžely opakovaně.

Co myslíte, že je příčinou náh-
lého nezájmu Žďáráků o rozměr-
nější pozemky na Klafaru. Jaké 
fi nanční podmínky pro stavební-
ky váš politický klub považuje za 
rozumné? 

Stále je svobodný výběr

Klub zastupitelů za KDU-ČSL se 
nedomnívá, že jde o náhlý nezájem. 
Co se týká obecně výstavby indivi-
duálních rodinných domů na Kla-
faru, stavebníci vždy měli a mají 
možnost svobodného výběru a roz-
hodnutí, o jaký pozemek mají zájem. 

V nedávné minulosti jsme často 
slyšeli kritiku na příliš vysokou cenu 
prodávaných stavebních pozemků. V 
případě současného prodeje se cena 
dostala na přijatelnou úroveň 1.200 
Kč/m2. I přes uvedené skutečnos-
ti ale vnímáme, že prvotní snížený 
zájem stavebníků o individuální 
výstavbu v ulici Hrnčířské může být 
spojen s, ne úplně jasnou, předsta-
vou stavebníka o zastavěném území 
v této lokalitě. 

Pomocí těmto zájemcům o výstav-
bu bylo zveřejnění vizualizace místa 
ve Žďárském zpravodaji 11/2016. Za 
rozumné a velmi důležité považuje-
me připravit další zasíťovanou část 
pozemků v této lokalitě k prodeji no-
vým zájemcům o výstavbu.

Nevhodně zvolené řešení

Podle našeho názoru je jednou z 
příčin malého zájmu o koupi staveb-
ních parcel nevhodně zvolené urba-
nistické řešení, které předpokládá 
umístění bytových domů na druhé 
straně ulice. 

Odrazující jsou pravděpodobně 
i příliš těsné obruče regulativ, kte-
ré umožňují investorům vybrat si 
celoživotní bydlení jen ze dvou typů 
domků a nařizující příliš mnoho 
parametrů individuální výstavby. 

Od počátku projednávání zámě-
ru jsme prosazovali variantu jednot-
né ulice rodinných domů i podobu 
regulativ na nezbytném, racionálním 
minimu. Původní návrh, který např. 
nařizoval pouze dřevěná či hliníko-

vá okna a povinné podsklepení byl 
upraven. Ovšem o benefi tu dalších 
zjednodušení jsem koaliční radní 
nepřesvědčil. 

Respektujeme většinový názor, 
výsledky voleb, koaliční smlouvu i 
nutnou dávku přiměřených kompro-
misů, aby byla zachována stabilita a 
akceschopnost v realizaci hlavních 
programových cílů volebního obdo-
bí.

Místo pro oba typy bydlení

Nemyslím si, že by Žďáráci nemě-
li zájem o nově nabízené pozemky. 
Spíše mají obavu, aby se cena žáda-
ného pozemku nevyšplhala příliš 
vysoko. Tato úvaha se však může 
ukázat jako chyba. Ti, kdo se o 
pozemky ucházeli, nakonec uspěli za 
rozumnou cenu. 

Pevně věřím, že zájem žďáráků o 
nové pozemky pro individuální byd-
lení se ukáže i v další vlně, kterou 
chystáme pro začátek roku 2018. 

Podmínky pro bydlení jsou zde 
nastavené rozumně, vzhledem k 
urbanistickému rozvoji města. Kopí-
rují podmínky, za kterých město pro-
dávalo pozemky již v minulosti. 

Dnes, když vidím, že je zde rovněž 
zájem o výstavbu bytových domů, 
zpětně hodnotím jako velmi správné 
rozhodnutí připravovat lokalitu dle 
původní urbanistické koncepce. Na 
Klafaru totiž mají své místo oba typy 
bydlení, a to jak individuální, tak v 
bytových domech. 

Obecně nelze říci, co je ve Žďáře 
přednější, jestli pozemky pro bytové 
či rodinné domy. Žďár by měl nabí-
zet široké spektrum pozemků pro 
bydlení nejen ve městě, ale i v míst-
ních částech. 

Žďáráci by měli mít možnost si 
vybrat, zda budou bydlet v bytě, v 
zástavbě či řadovém domě. Osobně 
si myslím, že ve Žďáře je velmi dobrá 
tradice řadové zástavby, na kterou je 
možno navázat. Měli bychom se také 
bavit o tom, zda je Klafar jediným 
místem, kde by se mohl Žďár rozví-
jet, a myslet na to při přípravě další 
etapy územního plánování.

Znehodnocení
prodávaných parcel

Na počátku byly vize a sny o zasta-
vení poklesu počtu obyvatel města. 
K tomu je třeba bydlení a práce. O to 
více mne překvapilo zastavení pro-

deje již připravených 20 parcel pro 
výstavbu rodinných domků v jediné 
rozvojové lokalitě Klafar. 

Nahrazení 10 parcel pro rodin-
né domy plochami pro výstavbu 
bytových domů přes ulici v situa-
ci, kdy město má neobsazené plo-
chy pro bytovou výstavbu, bylo 
pro mne nepochopitelné. Co hůře. 
Znehodnocení prodávaných par-
cel jakýmsi „urbanisticko-sociálním 
inženýrstvím“ ukázaly prodejní ceny 
1.000–1.150 Kč. Opakované zou-
falé vyhlašování záměru na prodej 
poslední parcely, kdy nikdo nepro-
jevil zájem ani za cenu 1.000 Kč, to 
jen potvrdilo. 

Ztráty z prodeje za takto nízké 
ceny ve výši 3 až 5 milionů Kč budou 
dofi nancovány úvěrem, tedy dluhem 
města. Urbanistické sny současné 
koalice zaplatíme všichni. Spláce-
ní úvěru podváže budoucí rozvoj, 
opravy a veřejné služby poskytované 
městem. To nikdy nepochopím!

Účelem je zabránit
stavebním nešvarům

Příští rok přibudou desítky vol-
ných parcel na prodej v této lokalitě. 
To je i jeden z důvodů, proč mno-
zí zájemci o koupi vyčkávají na tuto 
širší nabídku. 

Druhým důvodem je bezpochyby 
účelové hanění pozemků ve vznikají-
cí Hrnčířské ulici pro rodinné domy 
některými opozičními zastupiteli. I 
přes tuto neoprávněnou kritiku je v 
současnosti vyhlášen záměr na pro-
dej posledního volného pozemku. 

Kupující, kteří se nenechali odra-
dit fámami, tak mohli a stále mohou 
v našem městě koupit velmi kvalit-
ní pozemek pro výstavbu domu za 
cenu kolem 1.000 Kč/m2.

Smutné je, když se odborné téma, 
jako je toto, politizuje. Pravidla pro 
novou výstavbu rodinných domů na 
Klafaru při srovnání s jinými měs-
ty vychází jako velmi benevolent-
ní. Jejich účelem je zabránit vzniku 
podnikatelského baroka a jiných sta-
vebních nešvarů. 

Brát vážně názory
občanů a investorů

Povinné archetypy a změna původ-
ního záměru výstavby rodinných 
domků. To je důvod nezájmu. Nej-
větší chybu vidíme v tom, že stávající 
vedení žďárské radnice se snaží vnu-

tit svůj pohled na svět všem ostat-
ním a nerespektuje názory a potřeby 
jiných. 

To, že vedení radnice odmítá brát 
vážně názory opozice, je sice smut-
né, ale dá se s tím nějak žít. Horší 
je, že došli k přesvědčení, že nemusí 
brát vážně názory občanů a investo-
rů. 

Nelze se divit, že lidé chtějí stavět 
podle svých představ, nikoli pod-
le urputně prosazovaných iluzí rad-
ních a jejich kamarádů. Za neúspěch 
na Klafaru nemohou lidé, kteří chtě-
jí stavět rodinné domky podle své-
ho. Nemůže za něj ani zlá a hloupá 
opozice. Viníkem je zpupnost a neú-
stupnost vedení, které je přesvědče-
no o své vlastní dokonalosti a neo-
mylnosti. 

Regulativy zužují

cílovou skupinu
Za náš politický klub konstatuji, 

že to, co se v poslední době odehrá-
vá v rámci nové zástavby na Klafaru, 
považuji z pozice zastupitele i obča-
na za smutné. 

Tato situace však jasně ukazuje na 
neprofesionalitu a diletantství ze 
strany rady a vedení města! To, že 
jednou z hlavních příčin nezájmu o 
pozemky, je změna parcel pro rodinné 
domy na bytové, je jednoznačné. Za 
druhý, principiálně ještě negativněj-
ší jev, považuji regulativy, které svým 
charakterem zužují cílovou skupinu, 
protože stavby se mohou stát náklad-
nějšími a pro některé potenciální sta-
vebníky tak nedosažitelnými a co je 
horší, takto postavené regulativy popí-
rají i do značné míry jeden z důležitých 
demokratických principů, kterým 
osobní vlastnictví bezpochyby je. 

Snižování počtu obyvatel města 
bohužel pokračuje i proto, že nové 
vedení města nebylo schopné nabíd-
nout nové parcely dříve než na podzim 
2016. Na tento diletantismus dopla-
tíme všichni, protože město ztráty na 
vybudovaných inženýrských sítích 
bez mrknutí oka dofi nancuje úvě-
rem.

Do uzávěrky ŽN svoji odpověď 
nedodal klub KSČM. -lko- 
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Úklid Vysočiny
Již devátý ročník úklidu pro-

stranství kolem silnic s názvem 
Čistá Vysočina proběhne v době 
od 10. do 23. dubna. 

Svoz naplněných pytlů, složených 
u silnic mimo obec, zajistí Krajská 
správa údržby silnic.

V samotném Žďáře n. S. proběh-
ne úklidová akce s názvem Čistá 
řeka Sázava, pá 7. dubna od 8 hod.
 -lko-
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