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Povídání se starosty

V‰em obãanÛm a ãtenáfiÛm 
ListÛ regionÛ pfiejeme 
poklidné svátky vánoãní, 
hodnû ‰tûstí, pevné zdraví 
a mnoho úspûchÛ 
v novém roce. 

Jifií Crha, starosta
Franti‰ek HasoÀ, místostarosta

Ivo Polák, místostarosta
Josef Kupãík, tajemník Vánoãní strom Blansko

Foto: RePo

Pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních
a po cel˘ rok 2020 hodnû ‰tûstí, 
pevné zdraví a mnoho osobních 
i pracovních úspûchÛ
pfieje ãtenáfiÛm ListÛ regionÛ
vedení mûsta Boskovice

Ing. Jaroslav Dohnálek, starosta
Ing. Luká‰ Holík, místostarosta

Ing. Radek Mazáã, místostarosta
JUDr. David ·kvafiil, LL.M., tajemník

Vánoãní strom Boskovice. Foto: Jaroslav Parma

Starosta města Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na rok 2020

Listy regionů jako každý rok požádaly starosty větších měst v regionu o rozhovor

Starosta města Blansko
Ing. Bc. Jiří Crha

	 Ing.	 Bc.	 Crha	 odpověděl	 na	 otázky	
Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Blansku	dařilo	v	
končícím	roce	2019?
	 Když	se	podívám	na	průběžné	hos-
podářské	výsledky,	 tak	musím	říci,	že		
z	hlediska	realizace	investic	mimořád-
ně	 dobře.	 Zatímco	 v	 minulém	 období	
činil	 roční	 objem	 investic	 částky	 do		
100	mil.	Kč,	tak	letos	se	podařilo	usku-
tečnit	akce	za	zhruba	150	mil.	Kč.	Ně-
které	z	těchto	akcí	byly	zahájeny	pozdě-
ji	 v	 průběhu	 roku	 a	 budou	 teprve	
dokončovány;	 důvodem	 je	 velké	 vytí-
žení	 stavebních	 firem	 a	 jejich	 menší	
zájem	o	účast	ve	výběrových	řízeních.	
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 těch	 největších	
investičních	akcích?

	 Pokračovala	revitalizace	sídliště	Zbo-	
rovce	 II.	etapou	v	hodnotě	cca	20	mil.	
Kč,	 dotace	 činily	 6	 mil.	 Kč.	 Investice	
více	 než	 30	 mil.	 Kč	 směrovala	 do	 zá-
kladních	škol	na	ulicích	Salmova,	Dvor-
ská	a	Erbenova;	jednalo	se	o	moderniza-
ci	 vybavení	 odborných	 a	 jazykových	
učeben,	výdejen	jídla	a	dalšího	vnitřního	
vybavení.	Na	tuto	akci	jsme	získali	do-	
taci	ve	výši	23	mil.	Kč.	Na	sportovním	
ostrově	 Ludvíka	 Daňka	 byla	 zahájena	
výstavba	 nové	 příjezdové	 komunikace,	
parkoviště	 s	 kapacitou	 80	 parkovacích	
míst	a	nového	mostu	u	Salmova	mlýna,	
hodnota	 této	 stavby	 je	 cca	22	mil.	Kč.	
Dalších	15	mil.	Kč	investujeme	do	opra-
vy	 budovy	 bývalé	 ubytovny,	 ve	 které	
vznikne	 zázemí	 pro	 blanenské	 atlety,	
kanceláře	 společnosti	 Služby	 Blanska		
a	 bufet	 pro	 občerstvení	 návštěvníků	
sportovního	ostrova.	Bude	zde	také	spo-
lečenská	místnost,	kterou	budou	využí-
vat	 všechny	 sportovní	 kluby	 pro	 své	
schůze	a	další	činnost.	Na	ulici	Údolní	
dochází	 k	 celkové	 úpravě	 vozovky		
i	chodníků;	bude	vybudováno	parkovací	
stání	pro	58	vozů	a	také	boxy	pro	odpa-
dové	kontejnery.	Podobně	je	rozšiřována	
vozovka	na	ulici	 9.	 května.	Náš	 záměr	
upravit	 celý	 prostor	 pod	 zámkem	 po-	
kračuje	 rekonstrukcí	budovy	Zámek	2.	
V	městském	kině,	které	má	návštěvnost	
32	tisíc	diváků	ročně,	jsme	opravili	elek-
troinstalaci	a	provedli	modernizaci	vstu-

pu	kina.	Dalších	menších	investic	je	sa-
mozřejmě	 daleko	 víc.	 Rád	 bych	 ještě	
zmínil	skutečnost,	že	se	podařilo	úspěš-
ně	 ukončit	 jednání	 o	 dalším	 provozu	
centrálního	vytápění	ve	městě.	Soustavu	
centrálního	 zásobování	 teplem	 bude	
provozovat	 ZT	 Energy	 s.r.o.	 v	 letech	
2020–2023	 na	 základě	 výsledku	 kon-
cesního	řízení.	Cena	tepla	pro	rok	2020	
dle	koncesního	řízení	nepřekročí	částku	
551	Kč	za	1	GJ	(včetně	DPH)	a	bude	jed-
nou	 z	 nejnižších	 v	 JMK.	 Cena	 tepla		
s	ohledem	na	růst	cen	vstupních	energií	
a	 inflaci	bude	na	každý	kalendářní	rok	
schvalována	městským	zastupitelstvem.
	 Máte	i	nějaké	resty?
	 Nepovedlo	se	zahájit	výstavbu	okruž-
ní	 křižovatky	 u	 sportovního	 ostrova	
díky	odvoláním	účastníků	řízení	v	prů-
běhu	 stavebního	 řízení,	 které	 probíhá		
již	třetí	rok.	Výstavba	kavárny	v	prostoru	
po	 hotelu	 Dukla	 také	 nebyla	 zahájena;	
do	výběrového	řízení	se	žádná	stavební	
firma	nepřihlásila.
	 Jaké	jsou	plány	na	příští	období?

	 Probíhají	intenzívní	přípravy	na	pře-
mostění	 železnice	 a	 řeky	 směrem	 na	
Staré	Blansko.	Je	zpracován	projekt	a	je	
podána	žádost	o	územní	řízení.	Stavba	
by	 měla	 být	 kompletně	 financovávána	
ze	státního	fondu	dopravní	infrastruktu-
ry	za	podmínky,	že	bude	v	místě	sou-
časného	železničního	přejezdu	vybudo-
ván	 bezbariérový	 podchod	 a	 přejezd	
bude	uzavřen.	Termín	 realizace	 je	 rok	
2022.	Dále	plánujeme	výstavbu	nových	
městských	lázní.	Bude	pokračovat	revi-
talizace	 sídliště	 Zborovce	 III.	 etapou,	
pokračovat	bude	i	rekonstrukce	zámec-
kého	prostoru.	Rádi	bychom	vybudovali	
kavárnu	na	náměstí	Republiky.	Chceme	
opravit	budovu	azylového	domu;	na	tuto	
stavbu	za	cca	30	mil.	Kč	bude	dotace	ve	
výši	23	mil.	Kč.	V	plánu	je	přístavba	ZŠ	
na	ulici	Rodkovského	v	hodnotě	80	mil.	
Kč.	 Celkové	 investice	 by	 v	 roce	 2020	
měly	dosáhnout		cca	180	mil.	Kč.
	 Pane	starosto,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček
Foto: ph

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

hodnotí rok 2019 a nastiňuje výhled na další období

Starosta města Boskovice 
Ing. Jaroslav Dohnálek

	 Na	anketní	otázku,	„Jak	jste	spoko-
jen	s	životem	v	Boskovicích“	odpově-
dělo	letos	téměř	90	%	respondentů	že	je	
bu	 velmi,	 nebo	 spíše	 spokojeno.	 To	
však	 nepovažuji	 za	 hodnocení	 práce	
radnice,	 to	 je	celkové	hodnocení	Bos-
kovic	jako	města.	Do	jaké	míry	přispěla	
činnost	 Městského	 úřadu	k	 tomu,	 aby	
se	zde	 lidem	dobře	žilo,	 je	hodnocení	
subjektivní;	já	se	domnívám,	že	se	nám	
daří	 po	 částech,	 po	 malých	 krůčcích,	
podmínky	 života	 obyvatel	 zlepšovat.	
Velice	 pozitivně	 hodnotím	 to,	 že	 se	
změnily	vztahy	v	zastupitelstvu;	na	roz-
díl	od	dřívějška	koalice	a	opozice	už	jen	
nestojí	na	„své	straně	barikády“,	ale	do-
kážeme	 o	 podstatných	 záležitostech	
jednat	a	řešení	dohodnout.	Dohodnout	
neznamená	 shodnout	 se,	 stále	 existuje	
rozdílnost	v	názorech	a	postojích	(což	je	
koneckonců	správné	a	nutné),	ale	nyní	

je	daleko	větší	ochota	a	snaha	podstatné	
záležitosti	 řešit.	 Tyto	 změny	 vzájem-
ných	vztahů	sice	občané	nevidí	a	ani	je	
nemusí	 zajímat,	 ale	 ve	 výsledku	 je	 to	
důležité	pro	úspěšný	chod	města.	Nejen	
pro	běžné	opravy	a	údržbu,	ale	hlavně	
pro	dlouhodobější	plánování	a	realizaci	
velkých	a	podstatných	investic.
	 Můžete	 se	 zmínit	 o	 těch	 největších	
investičních	akcích?
	 Letos	jsme	pokročili	v	přípravě	dvou	
důležitých	akcí,	výstavby	sportovní	haly	

a	komunitního	centra,	které	bude	tvořit	
zázemí	nejen	pro	knihovnu,	ale	i	další	
kulturní	činnost.	Konsensus	pro	umístě-
ní	 sportovní	haly	 se	v	koalici	nenašel,	
ale	hlasování	zastupitelů	rozhodlo.	Po-
kračovala	 rekonstrukce	 letního	 kina,	
které	je	hojně	využíváno	také	jako	amfi-
teátr	pro	kulturní	akce.	
	 Těší	 mě,	 že	 Nemocnice	 Boskovice	
s.r.o.	vykazuje	velmi	dobré	hospodářské	
výsledky.	 Stále	 ale	 existuje	 nedostatek	

Pokračování na str. 10

	 Ing.	Jaroslav	Dohnálek	odpověděl	na	
otázky	Listů	regionů:
	 Pane	starosto,	jak	se	Boskovicím	da-
řilo	v	roce	2019?


