
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A01-05

P estavba objektu školy na Masarykov  nám. na m stské 
muzeum 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: 

- M stské muzeum Mnichovo Hradišt
- Klub Mnichovo Hradišt , s.r.o. 
- Národní památkový ústav 
- Státní zámek Mnichovo Hradišt

Lokalizace: objekt školy na Masarykov  nám stí 
Soulad s územním 
plánem: Ano 

  
Doba realizace: 10 m síc   
Zahájení:  
Ukon ení:  

Odhad náklad :  15 mil. K
Rozd lení náklad :  

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, 
upozorn ní: projekt musí být zam en na obyvatelstvo m sta, nikoliv na 
rozvoj cestovního ruchu) 

(iii) Varianta dota ní: ROP NUTS II St ední echy 
- oblast podpory: 2.2 – Ve ejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 

  

Komentá : 

Celková rekonstrukce objektu pro ú ely muzea, vytvo ení reprezentativních 
prostor, zázemí pro realizaci kulturních a spole enských akcí pro obyvatele a 
návšt vníky m sta (nejen muzejní sbírky a standardní prohlídky). 

Aktivita souvisí s realizací A04-03 P ístavba a rekonstrukce ZŠ Studentská. Tato 
aktivita umožní vymístit výuku z objektu plánovaného muzea a za lenit ji do 
objektu ZŠ. Teprve po vy ešení této situace bude možné budovu p estav t na 
muzeum. 

Ekonomické dopady - aktivita si vyžádá investi ní vklad m sta, po realizaci 
bude p inášet p íjmy ze vstupného a pronájmu prostor, v . komer ního využití; 
nep ímý ekonomický efekt – p íjmy prost ednictvím p ilákání v tšího po tu 
návšt vník

Spole enské dopady -  spole enský p ínos pro obyvatele i návšt vníky – nové 
zázemí kulturní infrastruktury, rozší ení nabídky kulturních a spole enských 
aktivit komorního rázu (kulturn -spole enská alternativa) 

Ekologické dopady -  ekologické dopady (pozitivní, negativní) nelze 
jednozna n  prokázat 
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Rizika realizace: 
i. nedostatek finan ních prost edk  na realizaci aktivity 
ii. nedostate ná marketingová propagace nové atraktivity 
iii. nekoordinace aktivit v rámci m sta (radnice, Klub, muzeum, zámek) 


