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V posledních letech jsme se sou-
stfiedili na revitalizaci sídli‰È, budo-
vání dûtsk˘ch hfii‰È, hodnû jsme in-
vestovali do opravy komunikací.
Jak správnû zmiÀujete, nyní je na
pofiadu dne stfied mûsta. Blansko si
zaslouÏí dÛstojné centrum, které bu-
de sv˘m vzhledem odpovídat jeho
v˘znamu.

Budovu hotelu Dukla mûsto pfied
ãasem odkoupilo, aby zabránilo vzni-
ku ubytovny pro sociálnû nepfiizpÛso-
bivé, co bude s Duklou dál?

Kdyby ji tenkrát mûsto nekoupi-
lo, byla by z Dukly ubytovna v sou-
krom˘ch rukou, na jejíÏ chod
a vzhled by mûsto nemûlo Ïádn˘
vliv. To by byla pro Blansko doslo-
va katastrofa. Tím, Ïe je Dukla
v souãasnosti majetkem mûsta, pfie-
stoÏe je doãasnû pronajatá, máme
volné ruce k rozhodnutí o tom, co
s ní dál. Nyní ale musíme poãkat,

jak dopadne tfietí v˘zva pro pfiípad-
né zájemce z fiad developerÛ.
Pokud se znovu Ïádn˘ nepfiihlásí,
mÛÏeme definitivnû rozhodnout,
co bude dál. Pokud se pfiípadn˘ zá-
jemce najde, stále má mûsto pojist-
ku v tom, Ïe si ponechá vyhrazené
právo odsouhlasit nov˘ projekt,
aby zde uÏ nikdy nemohla vznik-
nout hrÛza typu Dukla.

K jakému fie‰ení se pfiikláníte Vy?
Já osobnû jsem jednoznaãnû proto,

aby mûsto nechalo Duklu zbourat
a jednou pro vÏdy jsme se tohoto
monstra zbavili.

Pokud se Vám povede zbourání
Dukly prosadit, máte pfiedstavu
o tom, co by se dûlo se vznikl˘m pro-
storem?

Byl bych nesmírnû rád, aby o tak
dÛleÏité vûci, jako je charakter na-
‰eho námûstí, mohli rozhodnout sa-
mi obãané. Dokonce si dokáÏu
pfiedstavit model, kdy budou oslo-
veni studenti architektury, aby na-
vrhli jak fie‰it vefiejn˘ prostor na
místû zbofieného hotelu, a obãané
by vybrali nejlep‰í projekt. Nikde
pfiece není psáno, Ïe se vzniklé úze-
mí musí zastavût.

Na závûr opusÈme stfied mûsta. Co
dal‰ího ãeká Blansko do konce roku
2014?

V souãasné chvíli máme pfiipra-
venu celou fiadu investiãních akcí
zejména v oblasti ‰kolství a dopra-
vy. Urãitû se slu‰í zmínit prÛtah
obcí LaÏánky, tedy vybudování
nové komunikace a chodníkÛ v té-
to mûstské ãásti. Na celé akci se
pfiímo podílí jak mûsto, tak
i Jihomoravsk˘ kraj. Já osobnû
mám ale nejvût‰í radost z toho, Ïe
u na‰eho vlakového nádraÏí ko-
neãnû vznikne nové parkovi‰tû pro
dvû stû vozidel. Parkování v okolí
nádraÏí byl doposud velk˘ pro-
blém, kter˘ fiadu lidí od cestování
vlakem odrazoval. To bychom rádi
zmûnili.

Pane místostarosto, dûkuji za
informace.

Petr Hanáãek
Foto: Ladislav Kunc

V Blansku se za poslední roky zmûnila spousta vefiejn˘ch míst k lep‰ímu; jednou z mála lokalit ãekajících na regeneraci je
stfied mûsta. Jaké v tomto smûru plánuje radnice kroky? Na tuto otázku odpovídá místostarosta Blanska Ing. Jifií Crha:

PEDAGOGICKO-PSYCHOLO-
GICKÁ PORADNA...
- více na str. 14

REALITNÍ
KANCELÁ¤...

- více na str. 11

Hotel Dukla stále ãeká na svÛj osud…

Hotel Dukla bych nejradûji ihned zboural

Místostarosta mûsta
Blanska Ing. Jifií Crha:

BOSKOVICKÉ
BùHY...

- více na str. 10

MOBILNÍ VOLÁNÍ OD 0,99 Kã/min
MOBILNÍ INTERNET OD 59 Kã/mûsíc

PEVNÉ LINKY BEZ PAU·ÁLU 
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