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Záměrem VPM je podat zastupitelstvu návrh na úpravu veřejného prostranství (náměstí Míru)  

způsobem, zjištěným z výsledků architektonické  soutěže o návrh, jako jediného systémového 

řešení k získání nejlepšího návrhu.  

Veřejná polemika ke vzniklému chaotickému kocourkovskému řešení je pouze prosazováním 

skupinových zájmů a doplňující informací pro úpravu zadání, které nebylo dosud nikde 

specifikováno a vzniklý stav město vůbec nereprezentuje. Proto navrhujeme , aby zadáním úprav 

veřejného prostoru bylo:  
 

Přehodnocení úpravy veřejného prostranství, řešené Regulačním plánem tak, aby pěší 

zóna náměstí Míru navazovala na pěší zóny Svatojánské ul., Panské ul., Chlebnice a 

Dobrovského ul. ve směru ke státnímu zámku a řešení bylo navrženo s ohledem na 

nezbytnou dopravní obslužnost, estetické pojetí a jednotnost městského mobiliáře, 

dopravních značení, informačních značení, městské zeleně, parkovacích míst a tech. řešení 

pro cyklisty a další vozidla.  
 

Před takovým podáním podávám tento podnět předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva a 

žádám ho o prověření procesní stránky stávajících úprav veřejného prostranství (nám. Míru).  

DŮVOD:  
 

1) Prováděné úpravy vzbuzují značné emoce, převažuje negativní ohlas jak občanů města, 

rezidentů i  návštěvníků, byla  podána Petice, vyjadřující nespokojenost s nastoleným stavem, 

je vedeno jednání mezi JHK a zástupci podnikatelské veřejnosti a občanů se zástupci města.   
 

2) Náměstí je veřejným prostorem a úpravy tohoto veřejného prostoru řeší Regulační plán. 

Regulační plán je závazný dokument, jehož smyslem  je uchování estetických a památkových 

hodnot města.  
 

3) Regulační plán je však zejména Obecně závaznou vyhláškou, tedy právní předpis, za jehož 

porušení  přísluší sankce za přestupek nebo jako jiný správní delikt, event. i povinnost uvedení 

do původního stavu.  
 

4) Obecně závaznou vyhlášku schvaluje zastupitelstvo, schvaluje její změny. Výkonný orgán, 

Rada města nese odpovědnost za její dodržování.  
 

Nejsem si vědom, že bychom v zastupitelstvu schvalovali úpravu tohoto Obecně závazného 

předpisu, proto dávám předsedovi KV podnět k prověření v kontrolním výboru:  
 

1) Kým byl zadán návrh úprav veřejného prostranství 

2) Jaké bylo zadání úprav veřejného prostranství 

3) Kdo zadání úprav veřejného prostranství schválil  

4) Kdo schválil danou úpravu veřejného prostranství  
 

a abyste zjištění kontrolního výboru předložil ve zprávě zastupitelstvu města na příštím jeho 

zasedání.   

Otakar Kinšt, zastupitel za VPM  


