Podnět číslo 20090609184821
1) Podnět č.j.

20090609184821

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, Vyšný, bývalá kasárna

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz)

6) Co je třeba udělat

Zajistit komerční využití 4 nákladně rekonstruovaných objektů - bývalých ubikací vojsk OSN.
Armáda zde ukončila činnost dne 30. června 2004. Od té doby jsou objekty uzamčeny.
FOTOGRAFIEjedné ze čtyř prázdných budov.
Poznámka: podnět vyslechla místostarostka Č.Krumlova při diskusi s občany v klubu ROZVOJ dne
9.6.2009.
÷

7) Autor podnětu

Arbed

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090609184821

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
23. 04. 2016
Podle nákladně pořízeného Regulačního plánu pro oblast Vyšný by mělo v r. 2020 v prostoru kasáren
bydlet cca 1200 lidí? Dosud tam nežije ani jeden a jediný obytný objekt ("Vilka") se má bourat? K čemu
jsou podobné plány?
Ohlásil:
20. 02. 2014
O "transformaci" kasáren na multifunkční centrum (s důrazem na školství) diskutuje skupina: Mgr.
Dalibor Carda, Gaudenz Assenza D.Phil. (Oxon), M.P.A., m.prof. KU , Ing. Petr Hynek, PhDr.Anežka
Janátová, Mgr. Rostislav Riško, Mgr. et MgA. Lucie Vaverová.
PODROBNOSTI.
Související podněty jsem připomenul adresátům: Lucie Vaverová, Mgr. Dalibor Carda, F. Ziegelbauer,
Ing.Arch P.Pešek, Mgr. R.Rouče + Ing. D.Balcarová
Ohlásil: Arbed
07. 07. 2013
Na podnět jsem dne 6.7.2013 mailem upozornil českokrumlovského zastupitele Jana Vaněčka.
Ohlásil: Arbed
06. 07. 2013
Zájem o areál bývalých kasáren projevila Olomoucká univerzita.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
23. 03. 2012
16.3.2012 jsem všechny zastupitele upozornil na podněty č. 20120101010101 a č. 20120222140000.
Reagoval (velmi nevstřícně) pouze Jan Vaněček (ČSSD) a (příkladně) Jan Vozábal (ODS), s kterým jsem
(na jeho žádost) o problematice NEkomunikace představitelů města s občany, o kauze "kasárna", o
potřebě vyšší efektivity MÚ a občanské angažovanosti pedagogů hovořil dne 23.3.2012.
Ohlásil: Arnošt Bednář, podnety@podnety.cz
15. 10. 2010
- Nový regulační plán pro území bývalých kasáren je ZDE.
- Územní plán je ZDE
Dle vedoucího fin. odboru MÚ nás stojí hlídání kasáren 1,2 mil.Kč/rok a neví se kdy skončí.
Doporučuji: za symbolickou cenu pronajmout nebo prodat alespoň jeden z nákladně rekonstruovaných
objektů v jižní části areálu. Dtto např. budova štábu.
Ohlásil: Arbed

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

