Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

Rekonstrukce Masarykova námČstí

A01-02

PÚ01

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC02 - Rozvinutá obþanská vybavenost mČsta a posílení úlohy Mnichova
HradištČ jako spádového centra

Garant aktivity:
PartneĜi aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

Masarykovo námČstí

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

12 mČsícĤ

Odhad nákladĤ:

60 až 100 mil. Kþ

Ano

RozdČlení nákladĤ:

Zdroje financování:

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%
- v pĜípadČ vlastnictví objektĤ mČstem
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy (dle aktuálních výzev a
obsahového zamČĜení celkového pojetí rekonstrukce námČstí)
- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj mČst (pĜíjemce podpory: mČsto)

Stávající stav námČstí je neuspokojivý jak po urbanistické, tak po
architektonické stránce – umístČní autobusového nádraží (Ĝešeno aktivitou A0101), neuspokojivá je i veĜejná zeleĖ situovaná kolem radniþního bloku. Jedná se
o nevhodné Ĝešení v historickém prostĜedí, a to jak po kompoziþní, tak po
materiálové stránce. VymístČní autobusového nádraží umožní preferovat využití
parteru pro pČší uživatele. ěešení pĜedkládá symbiózu historického prostoru s
novými požadavky na využití veĜejného prostoru. Vyvážená organizace funkcí a
forma ztvárnČní by mČstu pĜinesla nový impuls, který by obnovil nČkteré již
zaniklé historické skuteþnosti.
Projekt byl zaĜazen k preferovaným projektĤm mČsta Mnichovo HradištČ
usnesením zastupitelstvem mČsta 22. Ĝíjna 2007.
KomentáĜ:
Pozn.: za vysoce efektivní lze považovat provázanost s aktivitou A01-01 – obČ
aktivity je možné a vhodné Ĝešit spoleþnČ v rámci jednoho projektu. Realizace
aktivity A01-01 je však zcela vázána na realizaci projektu kanalizaþní stoky A
(pĜedpoklad r. 2011-2012) z tohoto dĤvodu by se realizace obou projektĤ, tedy
A01-01 a A01-02 odsunula až na období cca od r. 2013.
Souþástí celé koncepce rekonstrukce námČstí je i rekonstrukce a estetická
obnova soukromých objektĤ (podrobnČ viz aktivita A01-06).
Ekonomické dopady - aktivita si vyžádá investiþní vklad mČsta, oživení dalších
ekonomických aktivit (pro obyvatele, pro turisty, celková revitalizace centra
mČsta
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Spoleþenské dopady - spoleþenský pĜínos pro obyvatele i návštČvníky –
zrekonstruované námČstí lepší dostupnost, zachování a podtržení jeho
historické hodnoty a pĤvodní funkce, rozšíĜení možností pro realizaci
spoleþenských aktivit a projektĤ v rámci cestovního ruchu, vysoká hodnota
aktivity z hlediska budování pocitu sounáležitosti obyvatel s mČstem a
pozitivního vnímání ze strany úþastníkĤ cestovního ruchu
Ekologické dopady zvýšení hodnoty krajiny v intravilánu
prostĜednictvím celkové humanizace centra Mnichova HradištČ

Rizika realizace:

i.
ii.
iii.

nedostatek finanþních prostĜedkĤ na realizaci aktivity
technické problémy a omezení
bariéry realizace aktivity A01-01

mČsta

