
Zápis ze schůze architektonicko- stavební komise dne 21. Ledna 2015 

 

Přítomni: 

Ripková, Čermáková, Vyhnálková, Langr, Chabera, Klimt, Junková, Vaňková K., Čapková, Šimůnek 

 

1. Po zahájení seznámila Alice Čermáková přítomné s omluvou B. Kováře – předsedy dopravní 

komise- z důvodu nemoci. Zmínil se o plánované schůzce s Ing. Arch. Hájkem na 11.2., který 

zpracovává projekt na revitalizaci autokempu za vodou na rekreační byty. Dopravní studie 

problematických oblastí města je zatím ve stádiu zrodu, stejně jako další etapa přednádraží.  

Nicméně dopravní řešení by měl řešit Ing. Arch. Hnilička v rámci ÚP. 

2. Alice Čermáková seznámila přítomné s možností získání kvalitních betonových prefabrikátů 

od firmy Eurovia, která je v současné době na prodej ( realitní kancelář Naxos). Materiál by 

byl městu darován  za odvoz. A.Č. vše nafotila  a změřila a připravila skicu lokality, kde by 

mohl být mobiliář umístěn s tím, že by byl zachován zásobovací pruh a parkování 4 vozů. 

Jedná se o nevyužitý hluchý prostor před obchody v jižní části náměstí- od NAVE po Mě úřad. 

Po živé debatě bylo dohodnuto, že: 

Mobiliář ANO, umístí se na stávajícím asfaltu, aby se prokázalo, že myšlenka má opodstatnění a že 

dojde k oživení lokality a zároveň se nedeterminuje náměstí nežádoucím směrem, který by byl popř. 

v rozporu s budoucím projektem revitalizace celé lokality. Alice Č. a Ivana Junková připraví detailnější 

výkres se zákresem vybraného mobiliáře. Zároveň se připraví přibližný rozpočet celé akce zahrnující 

dopravu prefabrikátů a jejich uložení na místo a osazení dřevěnými sedáky ( přimlouvala bych se i za 

několik stojanů na kola, aby si je lidé mohli v klidu zamknout a vypít si třeba sklenku z kinotéky nebo 

půjčit knihu a prohlídnout).  

Zároveň se dotáhne barevné řešení: zda ponechat v přírodní barvě nebo betonové prvky natřít, či 

barevně pojednat i záplatovaný asfalt. 

3. Co se týče celkového vzhledu náměstí, rýsují se 3 možnosti 

- Soutěž Petra Parléře 

- Vyzvaná soutěž místních architektů (levnější řešení) 

- Studentské řešení 

Je jasné, že to je řešení dlouhodobé a finančně náročné. 

4. O.Skripnik informoval o dění v areálu Eurovie. Na informaci o rozběhlém prodeji areálu 

reagovalo vedení města sdělením řediteli a předsedovi představenstva, že v  projednávaném 

územním plánu je toto území označeno jako transformační území a z hlediska města se jedná 

o území důležité a chce hledat společně s Eurovií způsob jeho dalšího využití . Využívání 

oblasti např. na sklady považuje město z hlediska většího zatížení dopravou jako 

problematické.  

  

5. Cena Petra Parléře 



Původně navrhovaní lokalita okolí Zámečku s přilehlými budovami se zdá jako nepřipravená, 

Arch. Vích doporučuje přihlásit do soutěže náměstí. Více se bude vědět po pátku tento týden. 

 

6. Přednádraží 

V současné době probíhá druhá etapa a spěchá domyšlení prostoru včetně parkování, 

chodců, cyklostezky a zamezení jejich křížení, provoz dřeváku… Hledá se autor studie, který 

by vše dořešil do konce dubna ( Ing. Arch. Pleskot?)  Stavební komise dává jednoznačné 

doporučení Radě města, aby zvážila možnost pronájmu dřeváku na dobu cca 20 let 

sdružení kolem ZUŠ, které by se tím pádem mohlo vrhnout do získání dotace na 

rekonstrukci a revitalizaci celé budovy. Sdružení by mělo nastínit budoucí využití objektu a 

zavázat se k rekonstrukci budovy v termínu – třeba do …… let.  

 

7. Ing. Klimt přislíbil zaslání vizualizací na čp 2 nového upraveného projektu, který bude i na 

webu (pracuje se na tom) a bude i beseda s Ing.Arch. Alenou Šrámkovou v Modrém 

domečku. 

 

8. Škola- je vypsána soutěž na realizaci přístavby a st. Úprav staré budovy. Návrh Ing. Arch. 

Starčeviče byl lehce poupraven projektantem prováděcího projektu z Inspiry, který se 

specializuje na školské stavby. Při výběru dodavatele bude brán zřetel nejen na cenu, ale i na 

kvalitu. 

 

 

9. Park Havlíčkovy sady- zítra firma Vykrut převezme staveniště a začne kácet na třech 

lokalitách (vegetační klid). Další fáze- odstranění náletů, osázení svahů keři…………poněvadž je 

to biokoridor, byl omezen výběr rostlin. Architektky spolu s Ivanou J. a L. Vyhnálkovou se 

sejdou v parku a projednají využití pokácených dřevin na místo uhnilých kmenů. A dále 

umístění některých vhodných prefabrikátů, betonových odpadkových košů, košů na psí 

exkrementy, popř. mostovky z Eurovie. 

Dále se zamyslí nad počtem nových lamp, které bude nutno osadit, aby park nebyl v noci 

temný a ženy se tam nebály . 

 

 

 

Zapsala: 

H. Ripková a A. Čermáková 


