
Nový bytový dům na ulici Radkovská 

 

Vážení občané Telče, zvláště ulice Radkovská a okolí, 

 

Chci vás touto cestou informovat a zároveň vám odpovědět na otázky, které se týkají výstavby 

bytového domu na této ulici. V současné době zde probíhají zemní práce a do 12 měsíců by zde 

měl stát nový bytový dům o 29 bytech s výtahem a odpovídajícími parkovacími místy. Není to 

první dům stavěný naší společností v kraji Vysočina a v České republice. Nejbližší takový dům 

v našem okolí je v Dačicích na Nivách (58 bytů). V současné době je v řízení výstavba 

podobných domů v Třešti, Moravských Budějovicích, Pávově, Heleníně, Slatiňanech, Českých 

Velenicích, Brně, Praze a v dalších městech naší republiky. Tyto domy jsou stavěny k prodeji 

a k pronájmu. Tato bytová výstavba je financována z 20% vlastních zdrojů firmy a z 80% 

finančních prostředků ČSOB, Komerční banky nebo České spořitelny. Našim zájmem je byty 

postavit, prodat nebo pronajmout. Ani jeden z mnoha domů postavených naší firmou nebyl 

nikdy stavěn z žádných dotačních titulů. Oni totiž na tyto domy ani žádné dotace nejsou a nikdy 

nebyly. Dotace na sociální bydlení mohou získat pouze obce, města, církevní a neziskové 

organizace. Do žádného takového titulu naše firma nepatří, protože my jsme a chceme být 

přiměřeně ziskoví při všech našich aktivitách.  

 Byty, které naše firma staví, jsou určeny pro seniory, mladé lidi a lidi rozvedené/single. 

Naše byty jsou malé 1+kk a 2+kk. Máme zájem jen o slušné zákazníky. Nájemníky velmi 

pečlivě vybíráme a podepisujeme smlouvy výhradně na dobu určitou, zpočátku pouze na 

několik měsíců. Neplatiče nemáme, protože je limitujeme 2-3 měsíční kaucí, na kterou 

problematičtí lidé nemají. Tedy nemějte obavy. 

 Jelikož v některých vašich emailových dotazech byl odkaz na petici proti výstavbě 

takovýchto bytů v Nové Říši, mohu k tomuto ojedinělému případu jen konstatovat, že tvůrce a 

iniciátorka petice na zcela vymyšlených lžích dokázala zmanipulovat k podpisu více jak 100 

občanů, na základě čehož naše firma vyhodnotila tuto reakci tím, že od zamýšlené výstavby 

v této obci odstoupila. Tato skutečnost je pro Novou Říši velmi politováníhodná, neboť odliv 

obyvatel například do obce Bohuslavice je v současné době 15 lidí a zájem o bydlení 

v připravovaném bytovém domě v Bohuslavicích je 12 žádostí. Iniciátorka této petice je dle 

mého názoru psychicky nemocnou a nevyrovnanou osobou, která se svým jednáním dopustila 

(dle mého pohledu) hned několika trestných činů, ale především značně uškodila zmíněné obci.  



Avšak všechno špatné je k něčemu dobré a nám se z finančních prostředků na tyto byty 

podařilo postavit v 1. čtvrtletí letošního roku v Bohuslavicích 20 bezbariérových bytů pro 

tělesně postižené děti a jejich rodiče, včetně ordinace pro lékaře a zázemí pro terapeuty. Objekt 

je v současné době trvale obsazen. Toto zařízení slouží hipoterapii dětí na invalidních 

vozíčcích, které se po léčebných a zdravotních pobytech již v několika případech postavili na 

vlastní nohy. I tento objekt byl postaven z vlastních prostředků bez dotací (EU a žádný dotační 

titul by rozhodně nebyl ani schopný takto rychle zareagovat). Máme z této velmi smysluplné 

stavby radost, i když víme, že její návratnost bude trvat desítky let a je téměř v nedohlednu.  

 Tímto vám jen chci přiblížit, kdo je to Jiří Kovář a firma Starkon. Telči a okolí fandím 

nejen jako starosta obce Bohuslavice po 7 volebních období (28 let), ale i jako jednatel firmy 

Starkon a.s., která získala několik prestižních ocenění - jako stavba roku Západočeského kraje 

(1. místo), stavba roku Středočeského kraje a řadu dalších významných ocenění.  

 Velmi si vážím jak občanů Telčska a okolí, tak i současného vašeho starosty pana 

Romana Fabeše a celého jeho kolektivu, který udělal pro město velký kus práce. Věřím, že 

s vaší podporou i v dalších letech ještě hodně udělá. Ujišťuji vás i jeho, že nemáme zájem, aby 

v Telči bydlel někdo, kdo by tomuto městu dělal ostudu nebo mu škodil. Srdečně vás zvu do 

Bohuslavic (jednotlivě či po skupinách) podívat se na toho „zlého a nenasytného“ pana Kováře, 

kterého mnozí ani neznáte. Rád si s vámi dám skleničku v naší palírně nebo v restauraci a 

provedu vás naším areálem.  

 

Přeji vám všem pozitivní přístup k životu a pěkné léto.  

 

Jiří Kovář 

Bohuslavice 51 

Tel.: 602 733 458 

Email: jkovar@starkon.cz 


