
Rekonstrukce objektu bývalé městské radnice čp. 1, Milevsko 

Výzva k vypracování ideové studie 

 

I. Základní údaje o zadavateli 

Název zadavatele: Město Milevsko 
Sídlo: Nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 
IČ: 
Zastoupené: 

00249831 
Ing. Ivan Radosta, starosta 

Kontaktní osoba: Bc. David Lukeš 
Tel.: 
e-mail: 

602 413 825 
david.lukes@milevsko-mesto.cz 

II. Předmět zakázky 

Předmětem je studie celkové rekonstrukce a změna vnitřních provozů v objektu bývalé 

městské radnice na nám. E. Beneše čp. 1 v Milevsku. Budova byla v minulosti také 

využívána jako sídlo okresního soudu. Odtud také název „Soud“ nebo „U Soudu“. Studie 

navrhne úpravu dispozičního řešení budovy, funkční a provozní řešení v odpovídajících 

parametrech a zajistí bezbariérovost a reprezentativnost objektu.  

III. Stávající stav objektu 

Budova je památkově chráněná pod rejstříkovým číslem památky 46998/3-2607. Jedná se o 

významný reprezentativní objekt ve vlastnictví města, který se nachází v samém centru 

města a i historicky byl centrem dění ve městě.  

Poslední velká rekonstrukce proběhla v polovině sedmdesátých let minulého století, tedy 

před zhruba 40 lety. V roce 2016 proběhla rekonstrukce střešního pláště a výměna části 

prvků krovu. Dále se v průběhu realizace zjistilo, že půdní nadezdívky pozednic jsou ve velmi 

špatném stavu a plné dutin (dutiny po vyhnilých historických pozednicích, které zde zůstaly 

zazděny). Na některých místech hrozilo také utržení říms, došlo tedy ke zbudování 

železobetonového věnce, který celý objekt zpevnil. 

V roce 2016 v budově působí tyto subjekty: 

 Městská knihovna v Milevsku, příspěvková organizace města Milevska – užívá 

všechny prostory v prvním patře na základě nájemní smlouvy  

 restaurace Jiří Hroník (plus podnájem  - nehtové studio) – restaurační provoz v pravé 

části přízemí  

 Galerie M – galerijní prostory v levé části přízemí 

 kancelářský prostor – kancelář v levé části přízemí vlevo za vstupem (výhledově 

bude také obsazeno knihovnou jako malá výuková místnost) 

 Foto Panec – stánek ve vestibulu v levé části přízemí 

V budově je nevyužitý prostor půdy a věžičky. V traktu galerie M je nevyhovující stav 

sociálního zázemí. V celém objektu je zvýšená vlhkost, nejvíce problematické jsou prostory 

Galerie M (způsobeno pravděpodobně stářím objektu, kamenným zdivem a neexistující 

vodorovnou izolací proti vodě). V současné době dochází k provozním kolizím mezi 



jednotlivými provozy (není stavebně oddělen prostor mezi knihovnou a restaurací – problém 

s pachy a přístupem do knihovny). V celém objektu jsou technické problémy (přetížená 

elektrická síť, absence vytápění v částech objektu, nevyhovující umělé osvětlení). 

V prostorách knihovny je nedostatek úložných prostor pro knihy, absence reprezentativních 

prostor pro pořádání vzdělávacích a literárních akcí a absence zázemí pro pracovníky 

knihovny. Většina prostor není bezbariérově řešena.  

Vlastnické vztahy v okolí objektu jsou nepříznivé pro jakékoliv přístavby. Sousedícím 

městským pozemkem je pouze prostor uličního chodníku před budovou.  

IV. Hlavní cíle studie 

 úprava vstupních prostorů a změna stávajícího provozního a funkčního řešení 

budovy (viz bod V a VI) tak, aby odpovídala významnosti objektu a statusu 

společenského a vzdělávacího centra města 

 zajištění multifunkčnosti většiny prostor pro možnost reflexe a adaptace jednotlivých 

prostorů různým potřebám (reprezentace města, slavnostní a svatební obřady, 

pořádání konferencí, schůzí, vzdělávací aktivity, možnosti pronájmu apod.) 

 využití půdních prostor a věže a návrh jejich využití 

 návrh na umístění výtahu tak, aby bezbariérově obsloužil maximum budovy. 

 návrh rekonstrukce technického a stavebního stavu celé budovy (voda, elektro, 

vytápění, vzduchotechnika) tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům zamýšleného 

provozu a předpisům (hygiena, bezpečnost, bezbariérovost, PO, památkáři…) 

 ctít závěry stavebně historického průzkumu, především dodržení minimálních zásahů 

do historických částí objektu (zdí a stropů cca do 19. století) a zachování hodnotných 

zachovaných podlah, odstranění nevhodných částí budovy a zvážení doporučené 

obnovy hodnotných dílčích prvků objektu 

 ctít finanční reálnost a možnosti města  

V. Požadavky pro vytvoření společenského a vzdělávacího centra 

 vytvoření kvalitního zázemí pro společenské centrum propojené se současnou galerií 

a dalšími výstavními prostory tak, aby bylo možno dosáhnout společné personální 

obsluhy těchto prostor 

 vytvoření kapacitního prezentačního prostoru města s adekvátním zázemím pro 30–

40 lidí, využitelného např. pro besedy, prezentace, přednášky a zejména svatby 

 zajištění prostoru pro stálou výstavní expozici 

 zajištění obslužnosti prezentačních a vzdělávacích prostor (catering, hygienické 

zázemí apod.) s možností kapacitních úprav  

 modernizace prostor městské knihovny 

 vytvoření restauračního nebo kavárenského zařízení pro účely celé budovy 

s akcentem na reprezentativnost místa, možnost nabídky cateringových služeb pro 

jednotlivé provozy budovy, spolupráce s provozy objektu apod  

 možnost nabídky prostor části centra pro pronájem komerčním subjektům 

VI. Požadavky pro knihovnu 

 Vytvoření prostor pro umístění 32.000 knih v oddělení pro dospělé čtenáře, 13.000 

v dětském oddělení, 20.000 knih na metodickém oddělení a 6.000 ve skladu. Celkem 

tedy pro cca 71.000 knih 



 dospělé oddělení: 32.000 knih. Vytvoření zákoutí a prostor pro relaxaci čtenářů, 

umístění nabídky knižních novinek, umístění počítačů určených k vyhledávání knih. 

 studovna: Umístění cca 120 titulů periodik, 300 svazků naučných knih, 300 svazků 

regionální literatury a 2.300 titulů CD. Dále prostor pro umístění tiskárny a scanneru 

pro veřejnost a kopírky obsluhované pracovníky knihovny. Hlukové oddělení 

studovny od zbytku knihovny. Vytvoření čítárny (min. 6 míst) a studijních míst s PC 

(min. 6 míst). Čítárnu možno umístit do přízemních prostor případné kavárny 

 dětské oddělení: Vytvoření prostor pro besedy a vzdělávací lekce pro 20 – 25 dětí, 

čtenářských koutků, prostoru pro knižní novinky, vytvoření 2-4 pracovních míst s PC. 

Vytvoření zázemí pro nejmenší (dětský koutek, přebalovací pult) a starší mládež 

(hlučnost, potřeba soukromí) 

 metodické oddělení: 20.000 svazků. Vytvoření zázemí pro setkávání knihovníků 

regionu, porady a školení – velký pracovní a jednací stůl, kuchyňka, šatna. 

 další požadavky:  

o další skladovací prostor pro cca 6.000 svazků (méně půjčovaná literatura) 

o Vytvoření prostoru pro vzdělávací a literární akce (min. 40 míst k sezení), 

pevné umístění dataprojektoru a plátna 

o zachování stávajících výstavních prostor, zajištění variability závěsných 

systémů, návrh galerijního osvětlení, vytvoření zázemí pro vystavovatele 

o zajištění prostoru pro burzu knih (min. 100 titulů) a umístění Biblioboxu – 

vhodné na místě s neomezenou přístupností 

VII. Požadované výstupy 

 výkres funkčního využití a provozního řešení všech prostor objektu odpovídající 

požadovaným kapacitám včetně umístění výtahu 

 možnost doplnění dalších grafických výstupů podporující návrh 

 textová zpráva popisující navržené řešení včetně kapacitních údajů 

 odhad finanční náročnosti realizace 

 cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace 

o pro územní (v případě potřeby) a stavební řízení  

o dokumentaci pro realizaci stavby 

o inženýrská činnost včetně zastupování města před DOSS a stavebním 

úřadem 

 souhlas s použitím návrhu pro další zpracovatele PD v případě realizace otevřeného 

výběrového řízení na dodavatele PD 

 vše ve 2 paré 

VIII. Cena studie  

 výše skicovného je stanovena na 20.000 Kč vč. DPH  

 výzva bude zaslána formou objednávky, faktura bude vystavena po kontrole splnění 

požadavků na základě výzvy k vystavení faktury 

 v případě nedodání části požadavků bude zpracovatel vyzván k doplnění 

 



IX. Termíny 

 termín oslovení je stanoven cca na 01.08.2017 

 prohlídka objektu je možná po dohodě s kontaktní osobou 

 termín odevzdání studie je 31.10.2017, Vaše zpracované studie doručte na podatelnu 

MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko) v zalepené obálce s nadpisem 

„Studie – rekonstrukce čp.1 – NEOTEVÍRAT) 

 kontrola splnění náležitostí studie bude provedena nejdéle do 15.11.2017, poté bude 

zpracovatel vyzván k vystavení faktury nebo doplnění.  

 koncem listopadu (termín bude upřesněn po odevzdání) bude zpracovatel vyzván 

k obhajobě svého návrhu 

 vítěze studie stanoví Rada města Milevska do konce roku 2017  

X. Přílohy k výzvě 

 dokumentace stávajícího stavu 

 dokumentace rekonstrukce stropu 1.NP z roku 1974  

 projektová dokumentace pro rekonstrukci střechy a stabilizace říms  

 stavebně historický průzkum 

 vyjádření NPU 


