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jedná se o velký bytový dům na relativně exponovaném místě 
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Žďárská č.p. 720, 721
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4 Významná lokalita u nemocnice 5 Zateplnení ok. Cením, že nedochází ke změně rázu domu
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Fyzická osoba Soškova č.p. 589

1 3

1 4
Příjemně řešená rekonstrukce.

2 3

Společenství vlastníků 
pro dům Tyršova č.p. 

726, 727, 728
Tyršova č.p. 726, 727, 

728

tady bych souhlasil s návrhem p. Cacka, že by se po úpravách dala podpořit třeba část 
fasády, rozhodně by se ale neměla komise pouštět do projektování, takže říci hlavní 
důvody nesouhlasu (zde hlavně lodžie) a počkat když tak na nový návrh        

Dům je na viditelném místě. Nemyslím si že je ale historicky 
významný

Lodžie nejsou šikovným řešením. Myslím, že dům si zaslouží obnovu, ale toto je velký a 
ne příjemný estetický počin

oceňuji zachování hlavní fasády do ulice Tyršova, doplnění ostatních fasád typovými 
prefabrikovanými lodžiemi nepovažuji za ukázkové a ocenění hodné zlepšení

V tomto případě je poskytnutí příspěvku velmi diskutabilní, do ulice 
Tyršova(severozápadní fasáda) není přinášena lepší kvalita, na jihovýchodní fasádě 
jsou v návrhu řešeny lodžie místo balkonů, což je spíše diskutabilní vzhledem k 
prolomení střešní římsy. Navrhuji podobně jako v minulosti u posuzovaných úprav BD 
naproti kulturnímu domu následující postup: čtyřmi body podpořit přiznání příspěvku 
pouze u uliční fasády (tedy výrazné snížení celkové plochy jako plochy pro výpočet 
příspěvku).

Společenství vlastníků 
Žďárská 720, 721

úpravy jsem projektoval, takže nejsem úplně objektivní, ale určitě bych ocenil snahu 
majitelů o dodržení architektonického rázu i za cenu daleko větších nákladů (daleko 
dražší barevné zábradlí, okna...), což je přesně to, co by podle mě měla podporovat 
dotace

Jedná se o hodnotnou lokalitu bytových domů z 50tých let 
zasazených do volné zeleně a soubor čtyř domů se shodným 
hmotovým a architektonickým řešením. Jedna z mála bytových 
lokalit, která je do dnešní doby uchráněna zběsilému 
nekoncepčnímu barevnému zateplování a doplňování 
nevhodných balkonů.

Z výše uvedených důvodů je nutno lokalitu řešit jednotně:
- v umírněné barevnosti, ideálně barevnost sjednotit s již zatepleným domem Žďárská 
716-717 
- s maximálním zachováním původních architektonických prvků (kamenný sokl, 
zábradlí balkonů, propadnutí fasády pod hlavní římsou,…)
Především jednoduchá a umírněná barevnost a eliminace nových architektonických 
prvků na fasádách zachová hodnotu lokality a původního konceptu. Proto by byla za 
mě podporována i při řešení zbývajících objektů (714-715 a 718-719). 
(pozn. v domu 716-717 bydlím a tak jsem řešení lokality již věnoval hodně času, úsilí a 
přesvědčování)

Navrhuji stanovit barevnost fasády, oken a dalších prvků přímo v zápise (kódy ze 
vzorníku), případně uskutečnit schůzku se zástupci vlastníka a s projektantem

není to špatný návrh, ale takovéto úpravy v okrajových částech 
města by podle mě neměly být podporovány městskými 
dotacemi 

Rekonstrukce RD za železniční tratí. Nevidím přínos 
rekonstrukce pro význam města.

Jedná se o rekonstrukci běžného rodinného domu. Jeho 
umístění nevnímám rovněž nijak výjimečné.

Navržená rekonstrukce zachovává dům v jeho stávající dobré vizuální kvalitě. 
Vzhledem velikosti domu a nejednotnosti okolní zástavby, neshledávám větší přínos 
pro zlepšení lokality



Fyzická osoba Soškova č.p. 589

3 3

1 3

4 4

2 3,333333

Po konzultaci s žadatelem (projektantem) navrhuji stanovit barevnost fasády, oken a 
dalších prvků přímo v zápise (kódy ze vzorníku), případně ještě uskutečnit schůzku s 
vlastníkem a s projektantem.
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