
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A01-04 Rekonstrukce víceú elového radni ního bloku PÚ01 

Vazba na díl í 
strategické cíle: 

DC02 -  Rozvinutá ob anská vybavenost m sta a posílení úlohy Mnichova 
Hradišt  jako spádového centra 

Garant aktivity: M stský ú ad Mnichovo Hradišt
Partne i aktivity: - Klub Mnichovo Hradišt , s.r.o. 

Lokalizace: Masarykovo nám stí 
Soulad s územním 
plánem: Ano 

  
Doba realizace: 12 m síc   
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad :  60 až 100 mil. K
Rozd lení náklad : dle projektové dokumentace 

Zdroje financování: 

(i) Varianta samofinancování: m stský rozpo et / 100% 
       - v p ípad  vlastnictví objekt  m stem 
(ii) Varianta dota ní: ROP NUTS II St ední echy 

- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj m st (p íjemce podpory: m sto) – aktivita 
v oblasti rozvoje kulturní infrastruktury ( áste ná podpora – nikoliv 
kompletní rekonstrukce) 

  

Komentá : 

Celková modernizace objektu . p. 299 pro spole enské a kulturní zázemí 
ob an . Obnovení fasády a st echy v návaznosti na historickou tradici objektu. 
Objekt . p. 299 bude celkov  zrekonstruován, dojde k rozší ení zázemí 
divadla. Tane ní sál, konferen ní a p ednášková místnost budou zrenovovány, v 
podkroví bude nov  z ízena výstavní galerie. Objekt bude bezbariérový a 
propojený s objektem . p. 1 (administrativn  správní ást areálu a divadlo). 
P vodní objekt . p. 1 (stará radnice) bude zrenovován a zmodernizován pro 
pot eby M Ú. Sou ástí úprav radnice je obnova p vodní fasády a obnovení 
p vodního historického vzhledu budovy radnice, v etn  vým ny st ešní krytiny 
a opravy krovu a vým ny výplní otvor .  

Projekt byl za azen k preferovaným projekt m m sta Mnichovo Hradišt
usnesením zastupitelstvem m sta 22. íjna 2007. 

Aktivita je sou ástí celkové rekonstrukce a revitalizace Masarykova nám stí a je 
její nedílnou sou ástí. S ohledem zejména na finan ní rozsah, byla tato aktivita 
vy len na zvláš . 

Ekonomické dopady -  aktivita si vyžádá investi ní vklad m sta, pozitivní 
ekonomické dopady lze spat ovat v rozší ení možností využití radni ního bloku 
pro kulturní i spole enské aktivity v etn  komer ních. 

Spole enské dopady - spole enský p ínos pro obyvatele i návšt vníky – 
zrekonstruovaná budova radnice, rozší ení a modernizace prostor kulturní 
infrastruktury, bezbariérový p ístup, rozší ení zázemí pro realizaci 
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spole enských, kulturních a volno asových aktivit 

Ekologické dopady -  zvýšení vizuální hodnoty dominantního objektu 
v intravilánu m sta, zvýšení hodnoty kulturní krajiny centra m sta 

Rizika realizace: 
i. nedostatek finan ních prost edk  na realizaci aktivity 
ii. zam ení pouze na rekonstrukci a nikoliv na celkovou revitalizaci 
iii. nerealizaci aktivity A01-02 


