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Stavba je situována do místa historické radnice s loubím, která tvořila dominantu této strany náměstí a mírně
předstupovala před ostatní domy.
Nová stavba je navržena do dvou objektů, propojených v patře. Každý objekt má přízemí a patro. Mezi objekty je
průchod do klidové části, která navazuje na městskou zeleň a společně vytváří park a prostor pro relax, který
nekonkuruje náměstí. Vhodným využitím a doplněním terénu je plocha pohodlně po vrstevnici propojena s Kottovou
uličkou a vymezuje část venkovního prostoru sloužící knihovně k odpočinku nebo příležitostným kulturním akcím a
výstavám. Poloha stavby vůči okolí je řešena tak, aby neznehodnocovala, nebo neznemožňovala údržbu dalších
městských pozemků. Okolní pozemky jsou tedy upravené pro pobyt návštěvníků a přístupné pro údržbu. Zároveň stavba
je navržena mimo ochranné pásmo trafostanice.
Průčelí levé části je mírně natočeno a je kolmé na propojení dominant - Mariánský sloup a Ralsko. Natočení způsobuje
odsazení od nyní rušné komunikace a vytváří širší pobytový prostor před veřejnou stavbou, zároveň navazuje na uliční
čáru domů v ulici Mírové. Odkaz na podloubí dřívější radnice tvoří zastřešení proti slunci a dešti.
Stavba a navazující úpravy okolí jsou navrženy tak, aby fungovaly samostatně a zároveň, aby nezamezovaly další

rozvoj a dostavbu náměstí, např. potřebným polyfunkčním objektem, domem služeb atp., které město potřebuje. Rozvoj je
možný bez narušení vložených investic do realizace knihovny a úpravy jejího okolí. Stavba svým měřítkem navazuje na
zástavbu náměstí, není ani příliš malá, ani příliš velká. Mírné dominantní zdůraznění je řešeno natočením budov vůči sobě,
tohoto kompozičního prvku bylo používáno již v baroku.
Přízemí stavby slouží jako infocentrum, dále obsahuje přednáškový sál a variabilní komerční prostor např. pro kavárnu.
V patře zpřístupněným výtahem se nachází knihovna. Obě části jsou propojeny spojovacím krčkem. Opticky oddělené jsou
oddělení pro dospělé a pro děti. Dětské oddělení má svůj dětský koutek i čítárnu pro mládež. Patro je nyní otevřené do
krovu, umožňuje ale umístění dalších prostorů např. ZUŠ. V oddělení pro dospělé nechybí čítárna časopisů. Z patra je
možné vyjít přímo do zeleně, do venkovní čítárny. V přízemí navazuje formální část knihovní zahrady určená pro kulturní
akce a výstavy.
Stavba je koncipována i v kontextu energetické úspory, jsou minimalizovány solární zisky, které stavbu přehřívají. Prosklené
plochy jsou situovány zejména na sever a do zeleně, protože pro prostory pro čtení není vhodné přímé světlo, které čtenáře
oslňuje.

KULTIVACE MĚSTSKÉ ZELENĚ V PARKOVOU
REZERVA PRO DALŠÍ ROZVOJ NÁMĚSTÍ, NOVÉ
POLYFUNKČNÍ OBJEKTY BY MĚLY BÝT
PŘEDMĚTEM ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
STROMOŘADÍ VHODNĚ DOPLŇUJE
PROSTRANSTVÍ I PO DOSTAVBĚ ULIČNÍ FRONTY

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, NEKONKURUJE
NÁMĚSTÍ, TVOŘÍ ODPOČINKOVOU ZÓNU
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ ZAHRNUJE MĚSTSKÉ POZEMKY
NAVAZUJÍCÍ NA POZEMEK URČENÝ K NOVÉ
STAVBĚ, A TO PROTO, ABY VÝSTAVBOU NEBYL
OMEZEN JEJICH ROZVOJ A ÚDRŽBA
FORMÁLNÍ ZAHRADA, PRO VÝSTAVY A
KULTURNÍ AKCE

ODSAZENÍ ULIČNÍ ČÁRY SMĚREM OD
NÁMĚSTÍ PRO VYTVOŘENÍ ŠIRŠÍ POBYTOVÉ
ZÓNY PŘED OBJEKTY, MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ
MOBILIÁŘE, BEZPEČNOST

PROPOJENÍ LÁVKOU

KLIDOVÁ ZAHRADA VE TVAROVANÉM SVAHU
PĚŠÍ PROPOJENÍ S KOTTOVOU ULIČKOU
POHODLNĚ PO VRSTEVNICI

KNIHOVNA JE UMÍSTĚNA NA DOMINANTNÍM
MÍSTĚ NÁMĚSTÍ, KDE DŘÍVE STÁVALA RADNICE
HMOTOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY VYCHÁZÍ Z
OBJEMOVÉ ANALÝZY, BĚŽNÉ ZÁSTAVBY
MIMONĚ, Z HISTORICKÉHO VÝVOJE ULIČNÍ
FRONTY NÁMĚSTÍ, KTERÁ PROŠLA OD ŠTÍTOVÉ
ORIENTACE PO OKAPOVOU

ZPEVNĚNÁ PLOCHA, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZD
DO STODOLY ZŮSTÁVÁ

2NP

1NP

