Změna pro Prostějov
Slovutní architekti a urbanisté. Vážení radní a úředníci. Milí občané a hosté města Prostějova.
Čtěte prosím pozorně, jaká letos nastává změna pro Prostějov.
a) 22.ledna 2019 Krajský soud pravomocně rozhodl, že vazalská smlouva o smlouvě budoucí mezi městem
Prostějov a společností Manthellan je neplatná od samého začátku. Verdikt bude muset respektovat i
náměstek pověřený správou majetku města Prostějova.
b) Navrací se nám tím vláda nad naším majetkem a Rada se tudíž rozhodla vyhovět petici za zachování KASC,
kterou v roce 2011 a 2012 podepsalo přes 2400 lidí a kterou 14.2.2012 zastupitelstvo zamítlo. Na nejbližším
zastupitelstvu 30.4. bude potřeba pro pořádek toto negativní usnesení předminulého zastupitelstva
revokovat.
c) Opět nastává ta historická chvíle, která přichází jednou - dobře tedy - dvakrát za život. Protože území viz
obrázek máme jenom jedno, musíme naslouchat uživatelům města pečlivěji, než minule a udělat svou práci
spolu a lépe.
d) Na městě se připravuje architektonická soutěž. Architektonická soutěž bude urbanistická, otevřená,
jednokolová, projektová, anonymní a ve spolupráci s ČKA. Soutěž se nemá týkat samotného KaSCentra. Jen
ho začlení do území s vazbami na parkovací dům a trasami pro pěší. Soutěž bude řešit dopravní řešení
včetně parkovacího domu, tržnice, zeleně. Podněty k zadání soutěže je potřeba formulovat co nejobecněji,
abychom za architekty neprojektovali, nesvazovali zadáním, naopak jim nechali volnou ruku. Musí se jednat
o efektivní a rychlé řešení.
e) Z vystoupení primátora Mgr. Františka Jury na Diskuzi v KASC 1.4.2019 citujeme:
Já bych to shrnul. Už když byl vynesen na Krajském soudu v Brně rozsudek, nebyl ještě doručen písemně, ale
hned na radě jsme začali situaci řešit. 4x-5x jsme se již sešli a řešíme to. Vnímáme to jako věc No. 1, je třeba
ji řešit v logických krocích a návaznostech. První rozhodnutí – KasC nebudeme bourat, ale opravovat.
Následně jsme řešili situaci, jak s prostorem historické části města – chceme jej řešit komplexně. Sbíráme
podněty do 14.4.2019, následně bude diskuze na zastupitelstvu, na Radě, vedení města. V půlce května,
tedy 15.5.2019 bude následovat vypsání soutěží. Budou se vyřizovat povolení, konat další kroky, abychom to
všechno sladili. Náměstek Rozehnal to má v gesci, pracuje na tom neustále, aby to všechno navazovalo, je to
jeho zadání číslo jedna. Poslední věcí je to, že se na to musíme napřed podívat z hlediska financí, kolik
chceme investovat, pracujeme na tom, čekáme na Vaše připomínky, předstoupíme před Vás znovu.
f) Na veřejné Diskuzi v KASC 1.4.2019 padlo mnoho nápadů a inspirací.
• V KASC zachovat kapacitu sálu a zlepšit akustiku sálu, variabilitu, třeba i doplnit stupňovité
sezení
• Parkovací dům průchozí, více pater, nahoře místa pro rezidenty a úředníky, nikoliv pod zem.
• Je potřeba propojit parčík u zdi kostela s tržnicí, otevření prostoru u kostela
• Průchody suchou nohou z parkování do kulturního sálu, řešení pasáží, či kolonádou s
osvětlením
• Zelenou střechu na KaSC, přidat stromy, kašnu, či vodní prvek a určitě lavičky.
• Tržnice stačí jednoduchá plocha s osvětlením, stojany pro cyklisty, odkládací plochy, ne
dlouhé stoly, parkování trhovců co nejblíže, WC, lehké zastřešení, stromořadí, kamerový
systém, pítko, rozvody elektřiny a zázemí pro správce tržiště.
• Co nejširší celoroční a celodenní využitelnost - hlavně z ekonomických důvodů.
• Přidat zastávku autobusu, řešit dostupnost.
• Zatraktivnit prostory – třeba letní kino na střeše KaSC, či třeba parkování i v přízemí KASC, či
východ ze sálu v 1 patře přímo na střechu tržnice či parkovacího domu a lávkou od Prioru až
na Tylovu.
• Inspirovat se příklady dobré praxe s architektonickými soutěžemi – Litomyšl, Kolín, Hranice.

g) Takže nestůjte mimo dění, sledujte www.prostejov.eu a přispějte rovněž ke změnám v Prostějově. Díky.
www.zmenaproprostejov.cz

