ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU NA TÉMA:
BUDOVA NA HANÁCKÉM NÁMĚSTÍ A MOŽNOSTI
JEJÍHO DALŠÍHO VYUŽITÍ
Datum a čas:
Místo:
Účast:

úterý 11. 4. 2017, od 16:30 hodin
Knihovna Kroměřížska
19 účastníků

Program akce:
1. Zahájení akce a seznámení s programem – Mgr. Viliam Staněk
2. Seznámení s aktuálním stavem a možnostmi města – Mgr. Viliam Staněk
3. Seznámení se statickým posudkem budovy – Ing. Petra Smetánková
4. Seznámení s návrhem na rekonstrukci budovy – zástupci firmy Ellement Zlín
5. Diskuze
6. Hlasování o návrzích
7. Vyhodnocení akce – vyplnění evaluačních dotazníků
V úterý 11. dubna se v rámci projektu Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21 uskutečnil již druhý
kulatý stůl na téma „Budova Hanáckého náměstí a možnosti jejího využití“. Cílem setkání bylo
seznámit občany se statickým posudkem budovy a s možnostmi využití budovy. Návrhy, jak budovu
využít, občané města definovali již 12. listopadu 2015.
Prostřednictvím kulatého stolu s občany diskutovali starosta a místostarosta města o budoucnosti
budovy č.p. 476/1 na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Přítomní občané se dozvěděli, jak je na tom
budova z hlediska statického posouzení, dále architektky z firmy Ellement přítomným představily
návrh na revitalizaci budovy, do které zapracovaly také návrhy občanů, jež vzešly z minulého
kulatého stolu na toto téma. Samozřejmě zde vznikl prostor na zodpovězení dotazů a vyjádření
názorů všech přítomných. Důležité bylo získat zpětnou vazbu od občanů, jak se staví k navrhované
revitalizaci budovy a k jednotlivým náplním, které by se v budově mohly odehrávat.
Součástí kulatého stolu bylo hlasování o jednotlivých náplních v budově, kdy přítomní hodnotili klady
a zápory a předkládali návrhy na další možné využití budovy. Výsledek hlasování byl následující:
Využití budovy
Kavárna, víceúčelový sál
Prostor pro neziskové organizace (nízkoprahové centrum, chráněná
dílna, pronajímatelné prostory)
Muzeum vojenství
Hostel
Coworkingové centrum (sdílený pracovní prostor)

souhlasím
11
8
8
8
10

nesouhlasím
0
0
0
1
0

Z uvedené tabulky vyplývá, že přítomní pozitivně hodnotili všechny navrhované náplně. Z hostelem
nesouhlasil jeden z přítomných. Důvod nesouhlasu, neuvedl.
Na závěr starosta města přítomným sdělil, že toto je pouze návrh řešení, který se bude muset více
prodiskutovat, a bude muset najít širokou podporu v zastupitelstvu města, protože náklady na opravu
budovy budou nemalé.
Příloha 2 - Plakát
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Zapisovatel: Dagmar Velísková
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