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CHARAKTERISTIKA

Věcná územně plánovací, projekční a stavebně technická opatření

PROBLEMATIKA

POZNÁMKY

1 - 8, D, V, P

Pokračovat v rozvíjení informačních center s knihovnou (databází) o památkách, o SHP, o
archeologii, o regeneraci, monitoring

Významné pro koordinaci činností města, majitele nemovitostí, ale i zdroje informací pro návštěvníky.
Publikování přehledů, výstavky, internet apod.

8

Pokračování ve zřizování naučných stezek po památkách podle staveb.slohů, význačných
osobností, událostí apod.

Naučný prostředek nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele města, kteří si tak lépe uvědomují historické
hodnoty prostředí MPZ

8

Reidentifikace památek Národním památkovm ústavem

V současných seznamech jsou některé nepřesnosti ve značení a číslování objektů.

8

Plán ochrany Národního památkového ústavu

Potřebný nástroj usnadňující rozhodování Městského Úřadu, usnadňuje orientaci majitelů při záměrech o
rekonstrukci a využitelnosti objektů.

3, 6, 8

Potřebné nástroje, které by měly navrhovat přípustná řešení, po patřičném projednání zúčastněnýchsložek,
Územně plánovací dokumentace – práce na aktualizaci a tvorbě dokumentů - ÚZEMNÍ PLÁN
MĚSTA, DÍLČÍ URBANISTICKÉ STUDIE , PŘÍPADNĚ REGULAČNÍ PLÁN MPZ, (problematika usnadňuje rozhodování Městského úřadu, usnadnění orientace majitelů při tvorbě záměrů na rekonstrukci 1 - 8, D, V, P
a využitelnosti objektů. Stanovují veřejně prospěšné stavby.
regenerace města např.: panelového sídliště nebo typické vilkové zástavby)

Lokalita J.A:Komenského

Kalinovo náměstí.

Lokalita J.A:Komenského - řešení podle zpracované studie je zahrnuto do Změny ÚPnSÚ Blatná č.4. V
dílčí regulaci střešních rovin zde nebude striktně požadováno řešení se šikmými zastřešením. Bude
ponecháno na dalším projektovém řešení postupné obnovy objektů z 20.stol. a dílčí dostavby, aby
1 - 8, D
navržená vhodná řešení, která v celkové kompozici mohou zahrnovat vhodné kombinace různého sklonu
střech (od plochého zastřešení výše), případně mohou být doplněná i o nové místní dominanty (např.
nárožní věžní prvek a pod.)
Kalinovo náměstí.- Požadavek územní studie regenerace prostoru Kalinova náměstí. Doporučení stavební
uzávěry do doby než zde nový územní plán města prověří rizikovou dopravní situaci a stanoví uliční fronty.
1 - 8, D
Možnost využití původního návrhu ÚP zpracovaného Ing.arch.Kovářem r.1996, navrhující rozšíření
náměstí v části navazující na Fügnerovu ulici.

Prostor sádek

Prostor sádek - Požadavek územní studie regenerace prostoru sádek, zahrnující možnost vytvoření
souvislé uliční fronty podél Vorlíčkovy ulice.

1 - 8, D, V, P

Rekonstrukce jednotlivých pam. objektů v MPZ.

Obsaženo v samostatném tabulkovém přehledu

3, 1

Včasná a soustavná údržba

Ve výsledku je celkově ekonomicky výhodnější a zároveň také ohleduplňější vůči památkové podstatě
objektů, která bývá častými rekonstrukcemi a změnami využití podstatně poškozována. Význam má i
čištění fasád, kontrola stavu dešťových svodů apod.

1, 3

Vyběr objektů pro návrhy na zápis do státního seznamu nem.kult.památek

Proces, který nekončí, může být nově iniciován např. podle aktuálních výsledků SHP, nebo
archeologických průzkumů.

2 - 8, D

Pokračování v úpravě prostranství, ulic, zahrad, vnitrobloků

Diferenciace ploch dlážděných povrchů, zeleně, vybavení uličního mobiliáře, systém městského osvětlení,
4, 8, D, P
možnosti parkování kol

Trasy promenád a stezky napříč územím ( od Sokolovny až k Děkanství - výkres č.2)

Celkové řešení veřejně přístupného prostoru. Přístupnost lze regulovat pro vybrané hodiny.

4, 8, D, P

Městský mobiliář - 1.výběr a návrh, 2.realizace

Kultivovanost veřejně přístupných prostorů se týká MPZ i celého města.

4, 8, D

Tržní činnosti

Na vybraných plochách počítat s výročními nebo pravidelnými trhy. Tradiční tržní sortiment, ne např.
asijský prodej textilu.

4, 6, D
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Dopravní opatření

PROBLEMATIKA

POZNÁMKY

D

Dopravní stavby města - obchvat jádra.

Významná dopravní stavba města se sice uskutečňí v okolních částech, ale má význam pro vytvoření
jiných možností průjezdnosti, které v celkovém výsledku pomáhou ke zklidnění centra.

D

Doprava v klidu

Jsou využívány možnosti parkování v kontaktních nebo i mírně vzdálenějších územích města, vlastní
historické jádro je již kapacitně naplněno.

D

Parkování kol, úschovny kol, organizace dopravy

Cyklotrasy doplňovat záchytnými body s hygienickým zařízením, s drobným servisem příslušenství, s
informacemi o trasách, o atraktivitě místa, možnostech ubytování apod. Předcházet možným kolizním
situacím s chodci, kteří často nečekají pohyb cyklistů po chodnících a parkových cestách.

D, 8

Regenerace panelového sídliště (vně MPZ)

Nové kvalitní celkové řešení, zahrnující i parkovací možnosti, uspořádání dopravy, zeleně, prvků
městského mobiliáře.

2, 3, 4, 6, 7, 8, D

Údržba veřejných ploch a parků.

Soustavnou údržbou zachovávat žádoucí vzhled použitých forem vegetace, která by neměla přerůstat do
nežádoucích forem a rozměrů, branících např. žádoucím průhledům umožňujícím výhledy na panoramata
apod.

4, 7, V, P

Také klidová místa jsou součástí celkového řešení

Při všech řešeních pamatovat také na vytváření podmínek pro hry malých dětí , maminky s kočárky,
důchodce. To jsou části populace, které by mohly být např. v kolizi s nyní téměř všude přítomným
provozem cyklistů a bruslařů.

4, 7, L, D, P

Obnova systémů technické infrastruktury

Nezbytnost provádění rekonstrukcí dožívajících úseků v předstihu před definitivními úpravami komunikací
a veřejných ploch

2, 4, D

Návaznosti celkového kvalitního řešení bydlení, zahrnujícího i parkovací možnosti, uspořádání dopravy,
zeleně, prvků městského mobiliáře.

4, 5, 6, 8, D

Regenerace ploch náměstí a uličních prostorů:

Další velké akce na území města:

Dostavba podle ÚPn města

Soustavná péče o systému vodních toků, rybníků a ostatních vodních prvků města. (sádky)

2, 4, 6, 7, 8, V, P

Zásady projektového zadání jednotlivých akcí se odvíjejí od ustanovení stavebního zákona, v souladu s platným územním plánem města Blatná a jeho změnami. Záměry investorů
mají odpovídat vhodným možnostem využívání objektů při dodržení zásad památkové ochrany a ostatních nezbytných stavebně technických a hygienických požadavků.
VYSVĚTLIVKY:

AKCE SE TÝKÁ PROBLEMATIKY:

1 - neodkladné záchrany ohrožených obiektů a souborů a nezbytných oprav technické infrastruktury
2 - obnovy systémů technické infrastruktury
3 - jednotlivých objektů a jejich souborů
4 - vnějších prostranství
5 - sociálních problémů
6 - ekonomického oživení

7 - ekologických problémů
8 - informací a osvěty
D - dopravy
V - vodních prvků
P - přírodních prvků
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