Zástavba západní části náměstí 1.máje – výsledky ankety
Při tvorbě plánu rozvoje města na roky 2019-2029 byl kladen důraz na jednu ze stěžejních
investičních akcí, a to zástavbu západní části náměstí 1.máje v místě, kde dříve stávala
městská radnice. Jedná se o významný projekt, který by měl řešit nejenom potřeby nových
užitných prostor pro obyvatelstvo, ale i vzhled celé této části náměstí tak, aby došlo
k vizuálnímu uzavření i této nezastavěné strany náměstí. V minulosti se této možné zástavbě
věnovalo několik studií, nikdy však nedošlo k jejich dalšímu rozpracování.
Vzhledem k významu této akce rozhodlo město vyzvat nezávislé architekty - projektanty
k předložení studie zástavby západní části náměstí s dominantou veřejné víceúčelové budovy
tak, aby svými parametry nabízela i možnost financování z evropských zdrojů. A protože ze
chváleného programu rozvoje města na období 2019 až 2029 vyplynul prioritní požadavek na
výstavbu bezbariérové knihovny s Informačním centrem a případně domu „služeb“, byla
zahájena pracovní jednání, z nichž vzešly zpřesňující požadavky na výstavbu víceúčelové
veřejné budovy. Následně město obdrželo pět různých studií, které byly zveřejněny na
webových stránkách a představeny veřejnosti při Zámecký slavnostech města. Následovalo
vyhlášení ankety, do které se zapojilo 559 hlasujících. Největší podporu v ní získala studie
navržená Ing.arch.Poubovou z ateliéru StockWerk s.r.o..
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Bohužel se k nám dostala zpráva, že ne všechny hlasy byly zcela korektní, což nás velmi mrzí
(o návrzích nehlasovala jenom mimoňská veřejnost), a výsledky ankety jsou tedy částečně
zkreslené.
Po zveřejnění výsledku ankety budou probíhat další jednání, ať už v kulturní komisi, v radě
města, se zastupiteli a samozřejmě s odborníky. Výsledek ankety bude při rozhodování o
dalším rozpracování záměru samozřejmě zohledněn, přihlíženo ale musí být i k realizačním
možnostem města, k finanční náročnosti realizace návrhu a v neposlední řadě k možnosti
získání dotace z evropských zdrojů. Rozhodování nebude jistě jednoduché. O výsledcích
bude veřejnost průběžně informována.

