Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
ýíslo aktivity

Rekonstrukce víceúþelového radniþního bloku

A01-04

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
- Klub Mnichovo HradištČ, s.r.o.

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:

Masarykovo námČstí

Doba realizace:
Zahájení:
Ukonþení:

12 mČsícĤ

Odhad nákladĤ:

60 až 100 mil. Kþ

RozdČlení nákladĤ:

dle projektové dokumentace

Zdroje financování:

(i) Varianta samofinancování: mČstský rozpoþet / 100%
- v pĜípadČ vlastnictví objektĤ mČstem
(ii) Varianta dotaþní: ROP NUTS II StĜední ýechy
- oblast podpory: 3.2 – Rozvoj mČst (pĜíjemce podpory: mČsto) – aktivita
v oblasti rozvoje kulturní infrastruktury (þásteþná podpora – nikoliv
kompletní rekonstrukce)

Ano

Celková modernizace objektu þ. p. 299 pro spoleþenské a kulturní zázemí
obþanĤ. Obnovení fasády a stĜechy v návaznosti na historickou tradici objektu.
Objekt þ. p. 299 bude celkovČ zrekonstruován, dojde k rozšíĜení zázemí
divadla. Taneþní sál, konferenþní a pĜednášková místnost budou zrenovovány, v
podkroví bude novČ zĜízena výstavní galerie. Objekt bude bezbariérový a
propojený s objektem þ. p. 1 (administrativnČ správní þást areálu a divadlo).
PĤvodní objekt þ. p. 1 (stará radnice) bude zrenovován a zmodernizován pro
potĜeby MČÚ. Souþástí úprav radnice je obnova pĤvodní fasády a obnovení
pĤvodního historického vzhledu budovy radnice, vþetnČ výmČny stĜešní krytiny
a opravy krovu a výmČny výplní otvorĤ.

KomentáĜ:

Projekt byl zaĜazen k preferovaným projektĤm mČsta Mnichovo HradištČ
usnesením zastupitelstvem mČsta 22. Ĝíjna 2007.
Aktivita je souþástí celkové rekonstrukce a revitalizace Masarykova námČstí a je
její nedílnou souþástí. S ohledem zejména na finanþní rozsah, byla tato aktivita
vyþlenČna zvlášĢ.
Ekonomické dopady - aktivita si vyžádá investiþní vklad mČsta, pozitivní
ekonomické dopady lze spatĜovat v rozšíĜení možností využití radniþního bloku
pro kulturní þi spoleþenské aktivity vþetnČ komerþních.
Spoleþenské dopady - spoleþenský pĜínos pro obyvatele i návštČvníky –
zrekonstruovaná budova radnice, rozšíĜení a modernizace prostor kulturní
infrastruktury, bezbariérový pĜístup, rozšíĜení zázemí pro realizaci

Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ
spoleþenských, kulturních a volnoþasových aktivit
Ekologické dopady zvýšení vizuální hodnoty dominantního objektu
v intravilánu mČsta, zvýšení hodnoty kulturní krajiny centra mČsta

Rizika realizace:

i.
ii.
iii.

nedostatek finanþních prostĜedkĤ na realizaci aktivity
zamČĜení pouze na rekonstrukci a nikoliv na celkovou revitalizaci
nerealizaci aktivity A01-02

