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Občané i zastupitelé města se pta-
jí, co bude s místem po vybouraném 
hotelu Bílý lev na nároží žďárského 
náměstí.

Na netu, a také na daném nároží 
ulic již nějaký čas visí nabídka spo-
lečnosti Rezidence Bílý lev na prodej 
bytů v centru. Jako termín dokonče-
ní je uvedeno léto 2019. 

Původně měl na místě vyrůst pod-
nikatelský inkubátor, ale investor, 
kterým je brněnská společnost VHS 
Bohemia, svůj záměr pozměnil. 

Dotaz občanů na jednom z před-
chozích zastupitelstev města předne-
sl Rudolf Voráček (ČSSD), reagovala 
Irena Škodová, vedoucí odboru roz-
voje a územního plánování (RÚP).

Z její odpovědi vyplývá, že součas-
ně je v platnosti stavební povolení na 
objekt s byty. K tomu proběhlo pro-
jednání za účasti městského archi-
tekta, obou žďárských památkářek a 
příslušných odborů. „Zpracovávaly 
se dvě nebo tři varianty řešení, nako-
nec se došlo ke kompromisu, který byl 
následně povolen, jak je prezentován ve 
výkresech,“ říká vedoucí Škodová.

Jak v ZM připomněl starosta Zde-
něk Navrátil, v roce 2014 měl pro-
jekt stavební povolení a jeho první 

aktivitou byla demolice bývalého 
hotelu Bílý lev.

„V průběhu tří let investor žádal o 
změny v projektu. To byla doba, kdy 
město mohlo do projektu vstoupit for-
mou konzultace městského architekta 
a dalších odborů,“ říká Navrátil. 

Ale jen prý do té míry, do níž inves-
tor město pustil, protože se nejedná 
o památkovou zónu, a návrhy z rad-
nice fungují spíš jako doporučení. 

„V řadě případů nám investor vyhověl, 
a část věcí, především z ekonomických 
důvodů nezařadil,“ konstatuje staros-
ta. 

Podle něho se radnice již od loň-
ského podzimu snaží s investorem 
stavby, společností VHS Bohemia, 
sjednat schůzku, ale marně.

„Zprávy nám říkaly, že stavět se za-
čne již v průběhu minulého roku – 
nezačalo se. Chtěli jsme tedy vědět, 

kde je problém. Byli jsme odkázáni, že 
tuto informaci by nám měli poskytnout 
v lednu,“ ohlíží se starosta Navrátil. 

Iniciativa ze strany investora však 
zatím nepřišla, a tak radnice znovu 
žádá setkání.

„Je třeba říci, že město nikdy neby-
lo majitelem pozemků, ani objektu. 
Restaurace a jídelny objekt zprivatizo-
valy soukromníkům, a ti si jej ,přeha-
zovali´ až do současného stavu,“ při-
pomíná Zdeněk Navrátil.

Jak lze na netu vyčíst z přístupných 
informací investora, rezidence nabízí 
kolem 20 bytových jednotek, v pří-
zemí mají být čtyři komerční celky 
a parkování. Už na první pohled je 
patrné, že ceny se odvíjí od prestiž-
ního místa.

Jednatelem společnosti Reziden-
ce Bílý lev je Žďárák Libor Havlík. 
Na otázku ŽN, kdy stavba začne, jak 
dlouho potrvá, a zda místo i nadá-
le ponese zavedený název „Bílý lev“, 
odpověděl takto: „Mohu potvrdit, že 
pouze intenzivně jednáme, Rezidence 
Bílý lev bude název, a o byty a prostory 
je obrovský zájem.“ V případě nových 
poznatků slíbil redakci ŽN informo-
vat. -lko- 

ViZualiZaCe bytového domu Rezidence Bílý lev, který má do léta 2019 
vyrůst na nároží ulice Nádražní a nám. Republiky.  Foto: archiv rezidence

Název Bílý lev zůstane zachován

Až do 25. května mohou Žďáráci 
starší 15 let hlasovat v anketě o stra-
tegii centra města, z níž by mělo být 
patrné, na která místa v centru Žďáru 
by se měla radnice přednostně zamě-
řit.

Hned od začátku je jasná potřeba 
revitalizace magistrály, tedy prostoru 
podél obchodních domů na náměs-
tí… 

Hlasovací lístky i s urnou najdou 
zájemci v knihovně, v IC městského 
úřadu, na poliklinice a v relaxačním 
centru. 

Lidé mohou vybírat ze seznamu 11 

lokalit navržených k úpravám. Kaž-
dý hlasující může zakřížkovat rovnou 
tři lokality, které sám upřednostňuje. 
Současně probíhá on-line hlasování 
na stránkách města. 

„Náš městský architekt o věcech 
uvažuje již s výhledem na přípravu 
nového územního plánu (ÚP),“ říká 
starosta Zdeněk Navrátil. 

Analytickými podklady pro tvor-
bu nového ÚP by měly být generel 
dopravy a právě diskutovaná strategie 
centra.

Vedle názoru veřejnosti a městské-
ho architekta budou zohledněny i 

Hlasují, jakou část centra dříve opravit

Sobota 14. 4. (ZR 2, 5, 7)
7.30 – 13.00 hod.
Na sobotu 14. dubna připravují 

dobrovolní hasiči zámeckého sbo-
ru pravidelný sběr železného odpa-
du, který bude i letos rozšířen o svoz 
vyřazených elektrospotřebičů.

Svoz bude probíhat ve Žďáře 2, na 
Vysočanech a na Vodojemu, od půl 
osmé ráno do jedné hodiny odpo-
ledne.

Jak za Hasiče SDH Žďár 2 – Zá-
mek informuje Luboš Zeman, ve 
jmenovaných částech města ( ZR 2, 
5,7) doporučuje shromáždit odpad 
před dům, nejlépe až v sobotu 14. 4. 
po 7. hodině. Nejlépe, pokud máme 
možnost ponechat odpad na svém 
pozemku za brankou. „Předejde-
me tak riziku zcizení nebo vybírání 
těžkých kusů či barevných kovů jinými 
skupinami osob, které se na likvidaci 
odpadů s hasiči nepodílí,“ vysvětluje 
Zeman. 

Těžší věci sami vynesou
S objemným nebo těžkým odpa-

dem se ani nemusíme tahat. Hasi-
či jej sami ze sklepů, půd či garáží 
vynesou. Je ale třeba, abychom hasi-
če v tomto případě předem telefo-
nicky informovali. 

Můžeme tak učinit na čísle 602 
520 418, nebo v průběhu soboty 
na tel. 721 064 978 nebo 777 019 
932, popř.na záznamníku v hasičské 
zbrojnici 566 622 273.

Jak dále Luboš Zeman uvádí, kro-
mě železného odpadu je možné 
odvést i elektroodpad, jako jsou led-
nice, mrazáky, televize, rádia, moni-
tory, počítače, mikrovlnné trouby, 
sporáky, pračky, sušičky, myčky, pečí-
cí zařízení, elektrická topidla, elek-
trické nářadí, akumulátory, stroje a 
zařízení, vysavače a veškeré domácí 
elektrické či bateriové spotřebiče. 

„Naopak, likvidovat nemůžeme kla-
sický nebezpečný odpad, jako jsou 
žárovky, zářivky, výbojky, barvy-laky, 
baterie, cartridge z tiskáren a další 
běžný nekovový odpad z domácnosti,“ 
upozorňuje závěrem hasič. -lko-

Hasiči svezou šrot a spotřebiče

odborné a praktické pohledy správců 
inženýrských sítí, rady města a zastu-
pitelů. Strategie centra by měla při-
nést časový harmonogram, v němž 
dostanou jednotlivé oblasti konkrétní 
priority.

Do léta by tedy mělo být jasno, co 
žďárský střed nejvíce pálí, kde začít 
revitalizovat, a hlavně jak. Materiál 
nejdéle po prázdninách dostanou na 
stůl zastupitelé. 

Byť jde o plán na desítky let, dnes už 
je jasné, že některé revitalizace pro-
běhnou klasickou veřejnou zakázkou, 
jiné lokality si zaslouží architekto-
nickou soutěž. „Jakmile budeme znát 
mantinel strategie a termíny jednotli-
vých lokalit, může městský architekt s 
předstihem chystat architektonické sou-
těže a výběrová řízení,“ uvádí starosta. 

V uplynulých letech již ve Žďáře 
proběhla rekonstrukce nám. Repub-
liky, Havlíčkova náměstí a navazující-

ho prostoru. Loni proběhla architek-
tonická soutěž na Nádražní ulici, jejíž 
první etapa revitalizace začne.

K tématu se začátkem března konala 
i veřejná diskuse. 

Středem zájmu byla část náměs-
tí kolem obchodních domů, která 
revitalizaci už potřebuje, také dvory 
obchodních domů i atrium. Padaly 
také dotazy na Farská humna, jejichž 
obrovský potenciál parků lidé vníma-
jí. Zajímali se též o prostranství kolem 
kostela a tvrze. 

Lidé čekali na názor samotného 
architekta, co on vidí jako nejpotřeb-
nější místa k revitalizaci. 

Odpověděl jim, že jako největší 
výzvu nyní vidí prostor ve dvorech 
za obchodními domy, dále v prosto-
ru mezi poliklinikou a atriem, nedale-
ko Neumannovy ulice, protože jde o 
nestabilizovanou, a dosud neuchope-
nou lokalitu. -lko-


