
M Ě S T O   B L A N S K O
O z n á m e n í

V souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích

 oznamuje Město Blansko

podle § 39, odst. 1 citovaného zákona 
z á m ě r    z v e ř e j n i t

v roce 2014 prodej budovy hotelu Dukla a pronájem a následný prodej pozemků pod budovou 
hotelu Dukla a pozemků navazujících (dále jen PŘEDMĚT KOUPĚ) dle podmínek níže uvedených.

Město Blansko vyzývá zájemce  o realizaci developerského projektu v místě hotelu Dukla, který 
bude nabídnut k odprodeji, včetně pozemků  pod budovou a navazujícím území (předpokládaný 
rozsah prodeje – viz snímky),

aby v období od data zveřejnění tohoto záměru  do pond ělí  31.03.2014 do 10:00, doru čili  na 
podatelnu Města Blanska, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko  zpracovanou územní studii,  dle 
podkladů uvedených v podkladech pro uchazeče (níže). Tyto jsou v plném znění, zdarma, dálkově 
přístupny na stránkách http://www.blansko.cz/podnikani/nabidka-developerum/

Vyznačený rozsah obchodovaného majetku (viz snímky výše) bude tedy odvislý od konkrétního 
záměru, jeho funkčních vazeb a odůvodnění. Vlastní obchodovaná plocha tedy může být totožná, 
nebo i výrazně menší,  než která je uvedena v uvedených snímcích. Významnou roli - mimo jiné - 
bude hrát udržitelnost záměru v území.



Další informace naleznete též v Zadání územní studie. 

Zájemci, kteří vypracují a odevzdají územní studii budou s výsledkem hodnocení předložených 
územních studií obeznámeni (bude vybrán návrh koncepce území dle územní studie schválené pro 
využití  v  územně  plánovací  činnosti)  a  osloveni  v  druhém kole  zveřejnění  záměru  prodeje  a 
pronájmu PŘEDMĚTU KOUPĚ o podání nabídky. 

Územní studie bude vycházet z těchto podkladů:

Podklady pro uchaze če:

(přílohy  1  až  3 této  výzvy,  ke  stažení  na  http://www.blansko.cz/podnikani/nabidka-
developerum/

1. Zadání  územní  studie  pro  přestavbovou  plochu  Územního  plánu  Blansko  P14  –  střed 
města  (ÚS-P14) – viz soubor př.1 – ÚS-P14.pdf

2. Pasport stávajícího území – viz soubor př.2 – pasport_st řed.zip
3. Hlukové posouzení změny organizace dopravy centra města – viz soubor př.3 - hluk

Doplňující informace:

1.  Územní studii lze v severním směru rozšířit až po hranici chodníku ulice Rožmitálova a podél 
náměstí Svobody k severnímu cípu křižovatky Seifertova x Rožmitálova:

2. Územní studie zohlední zachování možnosti (pro případ potřeby) z obousměrnění  ulice 
Seifertova.

3. Územní studie vytvoří podmínky pro zklidnění průjezdu ulicí Seifertova zejména v části před 
ZUŠ Blansko

4.  Při  řešení  je  možno  uvažovat  návrh  odstavných  a  parkovacích  kapacit  v  bezprostředně 
navazujících  prostorech  (viz  původně  projednávaný  záměr  parkoviště  pod  budovou  ZUŠ, 
parkovací kapacity a úpravy dopravního skeletu plánované v RPn Blansko - Střed města z roku 
2002 apod.). 

Kontaktní osoby:

ve věcech výzvy: Ing. Marek Štefan, 775 888 967, stefan@blansko.cz



ve věcech územního plánu: Ing. arch. Jiří Kouřil, 516 775 710, kouril@blansko.cz

ve věcech budovy hotelu: Ing. Ilona Peterková, 516 775 132, peterkova@blansko.cz

V Blansku dne 25.09.2013

Ing. Marek Štefan
vedoucí odboru
investičního a územního rozvoje
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