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POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE NÁMĚSTÍ
Vážení občané,
dovolte mi na prahu nového roku 2006 seznámit Vás s projektovou přípravou rekonstrukce náměstí, včetně dostavby
proluky na jižní straně náměstí. Územní rozhodnutí na úpravy náměstí 5. května bez území proluky nabylo právní moci
již 1. 1. 2005, ale příprava dokumentace v dalším stupni, tedy pro stavební povolení, byla pozastavena z důvodu chybě-
jící územní dokumentace proluky, resp. jejím neschválením městem.

20. prosince 2005 jsem obdržel od HARMONIE dva exempláře územní dokumentace s vizualizací dostavby proluky náměstí se žádostí o vyjá-
dření města. Seznámení občanů s urbanistickou koncepcí i architektonickým řešením staveb proluky plánuji jednak v únorovém Zpravodaji
ve formě podrobné přílohy a jednak koncem února v Kulturním domě na setkání s občany. Do Zpravodaje požádám o výklad zpracovatele
dokumentace z atelieru DOMY a o oponentní stanoviska i názory členů pracovní skupiny a Rady města. Setkání s občany bude řádně vyhlá-
šeno a zveřejněno, protože bude koncipováno jako zasedání Zastupitelstva města s jediným bodem programu – dostavba proluky jižní stra-
ny náměstí.V úvodním výkladu vystoupí zástupci HARMONIE (investora) a atelieru DOMY (projektanta zástavby proluky), stejně tak budou při-
praveni zodpovědět všechny dotazy občanů i akceptovat eventuální připomínky. Příprava dokumentace pro stavební povolení bude zahájena
až po této veřejné diskusi. Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

V únoru 2004 schválilo Zastupitelstvo města záměr prodeje pozemků v proluce
o celkové výměře 6.483 m2 za min. cenu 2.200,- Kč/m2 investorovi, který splní sta-
novené regulační podmínky města na dostavbu proluky. Z poptávkového řízení rea-
litní kanceláře RK BONUS Praha byla Radou města za investora výstavby vybrá-
na společnost HARMONIE GROUP, a. s., z Berouna a v listopadu 2004 Zastupi-
telstvo schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky proluky mezi touto
společností a městem. HARMONIE následně pověřila K2 ATELIÉR z Hradce Krá-
lové zpracováním architektonické studie, včetně konceptu zástavby proluky.

Ateliér K2 předkládal od listopadu 2004 do dubna 2005 městu různé návrhy
řešení, ale žádný z nich však z naší strany akceptován nebyl. Za město jsme chá-
pali, že vzhledem k současnému stavu náměstí nebude architektonické zpracová-
ní dostavby proluky vůbec jednoduché. Nový objekt, resp. soubor budov musí po
stavební stránce významným způsobem dotvářet prostor náměstí a svou hmotou
ho doplnit. Prostory v přízemí s pasážemi  pro obchody a služby občanům muse-
jí přispět k jeho oživení i celkovému podtržení významu náměstí v rámci našeho
města. Jsme nároční, ale investor věděl, že bude stavět na náměstí desetitisíco-
vého města! Proto jsme za město po Harmonii v květnu 2005 požadovali změnu
architektonického ateliéru, a Harmonie si s naším souhlasem vybrala architekto-
nický a projektový ateliér DOMY Praha. Rada města schválila  pracovní skupinu
ve složení Ing. arch. Danda, Ing. arch. Tichý, Ing. arch. Zumr, Ing. Kořínek i s účas-
tí radních za účelem operativních oponentur navrhovaných řešení.

Harmonie předložila městu koncem června 2005 architektonicko-urbanistic-
kou koncepci zástavby proluky zpracovanou ateliérem DOMY, která zastavuje
území proluky čtyřmi objekty se smíšenou funkcí. Objekt „A“ do náměstí je navr-
žen jako sedmipodlažní výšková dominanta, která reflektuje protilehlou věž rad-
nice a pohledově uzavírá a graduje náměstí. Prostory v 1. a 2. NP budou věno-
vány komerčním účelům, vyšší podlaží bytům. Objekt „B“ do náměstí je rytmizo-
vaná hmota se střídavou výškou v úrovni 3., resp. 4. NP, se střešními terasami.
Přízemí objektu je řešeno jako multifunkční prostor s možností variabilního vyu-
žití pro komerční účely a jeho součástí jsou i dvě pasáže spojující náměstí s pro-
storem nově vytvářeného rynku (náměstíčka) za tímto objektem v navrhovaném

komplexu staveb. Mezi objekty „A“ a „B“ vzniká intimní ulička evokující staro-
městskou zástavbu, která navazuje na osu protější ulice Rybářské a propojuje
náměstí s dalšími prostory uvnitř bloku. Objekt „D“ je navržen uvnitř zástavby
s komerčním prostorem v přízemí a třemi bytovými patry nad tím. Objekt „C“ je
kompaktní, ale hmotově členitá zástavba na jižní hraně řešeného území. Celý
objekt je bytový, přízemní byty mají své zahrádky směrem ke školnímu hřišti.
Domem je veden průchod v ose uličky mezi domy „A“ a „B“. Doprava v klidu je
funkčně rozdělena na parkování pro rezidenty a pro veřejnost. Rezidenční par-
kování je podzemní pod objekty „A, B, D“ i částí rynku s vjezdem sjezdovou ram-
pou za Albertem a s vyústěním do ulice J. A. Komenského. Pro veřejné parková-
ní slouží stupňovitý prostor za Albertem směrem ke školnímu hřišti, respektující
zachování stávajících vzrostlých stromů doplněných o kvalitní zeleň.

Rada města, opírající se o oponenturu pracovní skupiny a doporučení komise
pro rozvoj města, přijala 4. 8. 2005 usnesení, ve kterém souhlasila s konceptem
architektonického řešení objektů A, B, C, D proluky náměstí a s umístěním rezi-
denčního parkování v suterénu, včetně terasového parkování pro veřejnost smě-
rem k ulici J. A. Komenského, a požadovala, aby v následujícím stupni projekto-
vé dokumentace, tj. pro územní řízení, bylo zpracováno parkování pro veřejnost
v rozsahu cca 40 – 60 parkovacích míst a přístupový chodník do Sadů 17. listo-
padu. Dále Rada zavázala Harmonii, aby v tomto stupni dokumentace zpracova-
la vizualizaci celého projektu.

Na 14. 12. 2005 jsem svolal kontrolní výbor nad konceptem projektové doku-
mentace pro územní řízení (DUR) za účasti pracovní skupiny, radních, ateliéru
DOMY a Harmonie. Na základě písemných stanovisek přítomných byl vyhotoven
zápis se závěry zvýšit počet parkovacích míst dle usnesení Rady města (v kon-
ceptu DUR bylo navrženo pouze 30 stání), vytvořit propojení s ulicí J. A. Komen-
ského, a to i pro pěší, zmenšit hmotu zadního objektu „C“ (včetně snížení počtu
bytů), zrušit jeho monolit rozvolněním do několika objektů s dostatečným odstu-
pem od objektu Bohuslavových, využít vnitřní komunikaci rynku nejenom k boční-
mu vstupu k Bohuslavovým, ale i dále do Sadů 17. listopadu.Tyto závěry musí ate-
liér DOMY zapracovat do čistopisu územní dokumentace proluky.

1)  Vnitřní blok „D“ - pohled od ulice J. A. Komenského
2)  Blok „A“ a „B“ - pohled od radnice
3)  Pohled od staré pošty na celé náměstí
4)  Letecký pohled na střed města
5)  Pohled na vnitřní blok - rynek
6)  Čelní pohled z výšky na blok „A“ a „B“ - od radnice
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