
Materiál určený zastupitelům města Lanškrouna, lanškrounské veřejnosti a médiím 

 

Jsou radní připraveni nést zodpovědnost? 

 
Člověka sledujícího aktuální vývoj příprav nového kulturního domu v Lanškrouně nutně napadají i 

krizové scénáře dalšího vývoje. Co se stane, když: 

 ateliér A 90 nedodrží smluvní termín, do kterého má být hotov prováděcí projekt? (termín   

podle zákona nelze prodloužit!) 

 ateliér vyprojektuje technicky, funkčně nebo esteticky nevyhovující objekt? 

 stavba bude rozpočtována na částku vysoce přesahující městem garantovaných 120 mil. Kč? 

 město bude mít projekt, ale nebude schopno zajistit finanční prostředky na celou stavbu bez 

neúměrného zadlužení či likvidace jakýchkoli dalších investic? 

 po dokončení bude objekt energeticky tak náročný, že jeho provoz bude neúnosně  drahý? 

 vzhledem ke způsobu zadání se během projektování i vlastní stavby objeví podstatné 

vícenáklady? 

 

Jako členové petičního výboru musíme už dopředu prohlásit, že za zvolený způsob výstavby 

kulturního domu v Lanškrouně (včetně časového harmonogramu všech jeho částí) plně a 

nezpochybnitelně zodpovídá vedení města spolu s radou a s členy zastupitelstva podporujícími 

tento způsob. Všechny kroky, které zatím proběhly, byly zcela v jejich režii. Město se dobrovolně, 

bez nátlaku rozhodlo 

 

 a) proplýtvat čas, který mělo od listopadu 2014 do června 2015 a který mohl být využit k 

 rozsáhlé diskusi s maximem budoucích uživatelů a odborníků včetně městského architekta; 

 b) oslovit bez řádného zadání jediného, předem vybraného projektanta;  

 c) zorganizovat první besedu o studii až 3. 11. 2015, aniž by účastníci dostali jakékoli 

 materiály předem a mohli se tedy na ni zodpovědně připravit; 

 d) podepsat smlouvu o zhotovení projektové dokumentace na základě této, nijak neupravené 

 studie, a to v pondělí 15. 2. 2016, ačkoli na jednání zastupitelstva ve středu 10. 2. 2016 

 byla proti této studii vznesena řada podstatných námitek;  

 e) podepsat smlouvu o zhotovení projektové dokumentace podle studie, která svými 

 objemovými parametry musí vést k investiční částce, jež dalekosáhle překročí 120 mil. Kč 

 slibovaných vedením města; 

 f) podepsat smlouvu o zhotovení projektové dokumentace, která má být dokončena do 15. 6. 

 2016, což je naprosto nerealizovatelné; 

 g) a v neposlední řadě vedení města v období od 3. 11. 2015 do 20. 4. 2016 dobrovolně 

rezignovalo na jakoukoli organizaci dalších slibovaných schůzek s veřejností a odborníky o 

kulturním domě a ignorovalo argumenty, že avizované setkání s projektanty 20. 4. 2016 

přichází již pozdě! 

 

Za této situace se musíme jednoznačně distancovat od jakýchkoli problémů a kritických 

scénářů, které by v důsledku dosavadní činnosti (a také nečinnosti) města mohly v celé věci 

nastat. Koneckonců, jak pravil jeden z radních v městských novinách ( rozeslaných do všech 

domácností) -  „přestože někteří psi štěkají, karavana jede dál.“ Je tedy zřejmé, kdo celou akci 

nezpochybnitelně řídí. 

 

                 V Lanškrouně 13. 4. 2016 

 

Skupina Za smysluplný kulturní dům v Lanškrouně                         

Pavla Kusá, Jindřich Marek, Jiří Sloupenský, Jan Střecha, František Teichmann 


