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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Návrh architektonického řešení „Novostavby radnice“, zpracovaný v čase 6/2017 firmou ABCD Stu-
dio, s. r. o., Ing. arch. Petrem Pešatou, bytem Ocelářská 2457/7, 190 00 Praha 9.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Chropyně projednalo na svém zasedání dne 29. března 2017 varianty rekon-
strukce budovy MěÚ. Ve věci bylo přijato usnesení ZM34/17/2017, dle kterého bylo uloženo zpracovat 
dokumentaci pro územní řízení pro variantu c) tedy novostavbu objektu radnice. Ve smyslu tohoto 
usnesení byla na základě doporučení oslovena projekční kancelář ABCD Studio, s. r. o., představená 
Ing. arch. Petrem Pešatou, bytem Ocelářská 2457/7, 190 00 Praha 9. S touto firmou bylo dohodnuto 
vypracování návrhu architektonického řešení objektu novostavby radnice za 93.775,- Kč včetně DPH. 
Z věcného hlediska a s přihlédnutím k časovým a finančním důvodům byla prozatím vyhotovena pou-
ze studie, která řeší architektonické pojetí budovy s rozvržením dispozic jednotlivých podlaží. Doku-
mentace pro územní řízení začne být pořizována až po schválení architektonického řešení. Je sku-
tečností, že navržené řešení způsobilo v prvních fázích seznamování se studií rozpaky, které byly ná-
sledně eliminovány vysvětlováním důvodů navržených řešení projektantem. Vzhledem k tomu, že při 
projednávání studie v zastupitelstvu města bude nezbytné kvalifikovaně zdůvodnit navržené řešení a 
tím jej obhajovat, je při projednání v zastupitelstvu města zajištěna přítomnost zpracovatele studie.


