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Vlastník Tiby Zálabí se s městem dohodl na společném postupu 

17. prosince 2015, Dvůr Králové nad Labem – Na vzájemném setkání se společnost Textil Invest 

Group (TIG) dohodla s vedením města Dvůr Králové nad Labem na spolupráci při plánovaném 

budoucím využití areálu Tiba Zálabí. Po ukončení demolice nechá TIG zpracovat studii k budoucímu 

využití areálu. Ke spolupráci bude uzavřeno memorandum, do nějž obě strany přispějí svými 

vizemi. Přizvány budou také významné podnikatelské subjekty z regionu. 

Setkání k dalšímu osudu areálu Tiba Zálabí se uskutečnilo po několika měsících a bylo velmi 

konstruktivní. Obě strany potvrdily, že sledují společný cíl, a tím je rozvoj revitalizovaného území ve 

prospěch města a jeho občanů. TIG a zástupci vedení města Dvůr Králové nad Labem se domluvili na 

spolupráci, jejíž první fází bude odborné zpracování dalšího využití území Tiby Zálabí. Studii vytvoří 

architektonická kancelář znalá místního prostředí, která má zkušenosti s urbanistickými projekty 

v regionu. „Nabídneme vlastní návrh, jak bude možné území využít, to samé očekáváme od města. Je 

to předpoklad dosažení kvalitního výsledku na území, které je velmi významné polohou i rozsahem. 

Výsledkem může být i kombinace vizí více stran,“ říká Jiří Karásek, předseda představenstva TIG. 

„Vítáme návrh na tuto spolupráci. Jedná se o pozitivní vykročení na cestu k zajištění budoucnosti 

areálu po Tibě Zálabí. Máme v plánu dát prostor i místním podnikatelům, kteří by se na rozvoji tohoto 

území mohli a chtěli podílet,“ uvádí Jan Jarolím, starosta Dvora Králové nad Labem. 

Práce na studii by měly začít po ukončení demolice, která v areálu bude probíhat zhruba do konce 

února. Náklady studie uhradí společnost TIG. K celé spolupráci, v jejímž rámci je studie první fází, 

uzavřou obě strany společné memorandum. „Je potěšující, že vlastník areálu změnil postoj a zvolil 

otevřený přístup směrem k radnici. Příslib úhrady nákladů na studii a poskytnutí prostoru městu 

k promítnutí svých vizí nám dá jistotu, že se na budoucím vývoji bude město podílet,“ dodává opoziční 

zastupitel Nasik Kiriakovský.  

S ohledem na uzavřenou dohodu budou rozhovory o konkrétních podmínkách případného prodeje 

pokračovat až po uzavření memoranda, aby případná další jednání měla již konkrétní obrysy. Další 

setkání k Tibě Zálabí proběhne na přelomu února a března 2016. 
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