
Zápis č. 9 ze schůze územní skupiny č.1 

datum konaní dne  16.1.2017 

 

Přítomni :    Samková Ivana,  Petra Osovská Ptáčková , Vondráček Bohuslav, Martin Malec  

  

Za územní výbor: Chovanec Tomáš,  Nadběrežný Ivan 

 

Host: Ing. arch. Jan Němec – útvar hlavního architekta města  

 

Omluvili se:  Vrážek Miroslav,  Petrák Jan,  Bjalkovová Nela,  Kudláček Lubomír, Krobová Milena,   

 

 

 

Na setkání s hlavním architektem města  byla vedena diskuze o  lokalitě  Háječek a letní scéně  

( letní kino) a využití  prostoru parku v této lokalitě .   

Z diskuze vyplynula shoda v zachování  parku  a nezastavitelnosti území, zachování 

promenády, případné dosazení stromů aleje, možnost oživení  arboreta u hvězdárny , oprava 

altánu atd.   Zachování letní scény jako víceúčelového prostoru pro koncerty, kino, divadlo 

atd.   Pro využití této scény a parku  bude důležité zadání  pro řešením rekonstrukce  a 

představa využití. Soutěž v minulosti  právě neměla úplně jasné zadání a výsledkem jsou 

ideové náměty.  

 

 

Následnou diskuzí  byla lokalita u Městského kulturního domu ( Armáďák) a přilehlé okolí 

letního sezení a podia, jehož současná podoba není ideální a vyžaduje úvahu o lepším 

ztvárnění, stejně tak navazující  prostor  nábřeží u Jihočeského divadla.  

Otázka rekonstrukce budovy uvedeného kulturního domu  je podmíněna  výší budoucí možné  

investice a účelu využití .  Budova nebyla nikdy dostavěna podle původního záměru, úvahy o 

dostavbě byly také mnohokrát zvažovány.   

Rekonstrukce a úprava  přilehlého okolí včetně nástupu do budovy je s největší 

pravděpodobností nevyhnutelná.  

 

Z dalších veřejných prostranství,  které se nabízí k řešení: lokalita  Juvel jako zachování 

lokálního centra v obytné zástavbě Pražského předměstí, krytý chodník  na Pražské od 

Koldomu (Perla) k budově Polikliniky Pražská,  prostor před špitálem s kostelíkem 

Nejsvětější Trojice,  tzv. špitálek ( křižovatka U Trojice x Pražská),  Mariánské náměstí. 

 

Územní skupina by byla ráda seznámena s návrhem nové pěší zóny v Kanovnické ulici, 

od Lannovy ul – náměstí Přemysla Otakara II. 

Stejně tak  by se měla  pozornost věnovat významné a frekventované pěší zóně v Krajinské 

ulici, která svým řešením a špatným povrchem není příliš reprezentativní  pěší zónou.  

 

  

 

 

 

Zapsal :  Ing. arch. Martin Malec 

 


