
Vážený pane profesore, 
 
k Vašim dotaz ům chci sd ělit pouze jasné skute čnosti. [...] 
 
Vedení m ěsta se již dlouhodob ě zabývá řešením otázky využití bývalého 
areálu kasáren jako mnoho jiných m ěst. V sou časné dob ě musí vynakládat 
zna čné prost ředky na jejich ostrahu a údržbu. Po n ěkolika velmi chladných 
pokusech n ěkolika investor ů, kte ří sami zájem o komer ční využití pozemk ů 
vzdali, vzhledem k poloze a omezeních, která v tomt o prostoru jsou. 
 
Z iniciativy n ěkterých ob čanů Krumlova se zde za čala zakládat skupina k 
využití pro novou čtvr ť se vzd ělávacím charakterem. Posléze p řišla skupina 
vedená profesorem Asenzou s myšlenkou vybudování vz dělávacího centra. Byla 
ustanovena pracovní skupina, ve které byli zastupit elstvem m ěsta jmenováni 
zástupci, kte ří budou pracovat na tvorb ě základních tezí využití tohoto 
prostoru. Jedná se jednak o technická, architektoni cká a urbanistická 
řešení, také o vytvo ření základní vzd ělávací linky tohoto vzd ělávacího 
měste čka. Postupem na jednáních pracovní skupiny a worksh opech a seminá řích 
se vstupem mnoha odborných poradc ů se za čínájí rýsovat základní dokumenty. 
Zastupitelstvo m ěsta o čekává od této skupiny dokument na jehož základ ě by 
mohlo p řijmout usnesení o spolupráci s budoucí Krumlovií. M ohu Vás 
ubezpe čit, že doposud nebyly a v budoucnosti asi ani nebud ou vynaloženy 
žádné ve řejné prost ředky, o které máte tak velký strach. M ěsto velmi 
důkladn ě prov ěřuje konání řídící skupiny a já jsem do ní jmenován jako 
pozorovatel, aby m ělo dostate čný p řehled o dosavadních krocích Krumlovie. 
Řídící skupina bude muset p ředložit zastupitelstvu studii udržitelnosti a 
možného financování této aktivity. Podmínkou je, že  pokud se bude m ěsto 
podílet na realizaci Krumlovie, bude to pouze formo u jakéhosi pozemkového 
vstupu s jasnou vizí zhodnocení pozemk ů smysluplnou výstavbou a s jistotou 
návratnosti pro m ěsto v p řípad ě nedokon čení projektu. Nehodláme do tohoto 
projektu investovat m ěstské peníze. 
 
[...] 
 
Tento projekt pro samotné m ěsto nevykazuje zatím v ůbec žádné riziko. Pouze 
časové, vzhledem k probíhajícím jednáním a práci pra covní komise Krumlovie 
jsme zastavili ostatní aktivity v prostoru starých kasáren. To vzhledem k 
tomu, že ostatní projekty v tomto prostoru ztroskot aly ješt ě d říve než 
začali, není až tak závažný fakt. 
 
Vážený pane profesore, 
na záv ěr mi dovolte mé osobní stanovisko. Projekt této uni verzity, ale lépe 
řečeno vzd ělávacího m ěste čka, podle m ě nep ředstavuje žádné ohrožení 
akademické p ůdy v našem stát ě. Obrovské univerzity, které nyní máme, 
nemohou podle m ě vznik takového projektu ani zaregistrovat. Pokud s e však 
podaří v našem malém m ěst ě posílit vzd ělávací funkci bude to mít pro malé 
historické m ěste čko velký význam. Stejn ě je tomu tak p řítomností malé 
soukromé vysoké školy, která již v našem m ěst ě delší dobu pracuje. 
 
S pozdravem 
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