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// 01 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
Bez účasti veřejnosti v samotném počátku jsou veškeré vize spíše politickým rozhodnutím. Pod 
dohledem zkušeného, nezávislého moderátora budou vedeny řízené debaty o městě. Občanům se 
tímto nabízí reálná možnost ovlivnit koncepci a budoucnost města. Výsledky setkání budou vždy 
zanesena do ustanovení, které vezme zastupitelstvo v potaz, budou podkladem pro možný strategický 
plán a architektonickou koncepci města. Výsledky budou prezentovány veřejně v Týneckých listech a 
na Týneckém vlnění. 

ROZVRH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

A // KAM PLUJE TÝNEC NAD SÁZAVOU? 
participační setkání občanů o budoucnosti města Týnec 

// vedoucí projektu //  městský architekt, nezávislý facilitátor a vedoucí debaty 
// účastníci //   občané města Týnec nad Sázavou, zvolení zastupitelé, zájmové spolky, 
   místní firmy 
// termín //  konec roku 2014 / začátek roku 2015 
// témata //   Pozitiva a negativa, bydlení, doprava, životní prostředí, podnikání, sport, 
   soběstačnost, energetika, turismus. 

Cílem tohoto participačního setkání je získat názor veřejnosti na minulost, současnost i budoucnost 
města Týnec nad Sázavou a přidružených obcí. Pod dohledem zkušeného moderátora debaty budou 
od občanů získávány podněty pro další práci s městem. Výsledky setkání budou použity jako podklad 
pro možný strategický plán a možnou architektonickou koncepci města. Výsledky budou zároveň 
prezentovány veřejně v regionálních médiích, na webu města a na Týneckém vlnění a budou 
předloženy zástupcům města.  



B // VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA 
participační setkání občanů o stavu veřejného prostoru ve městě Týnec 

// vedoucí projektu //  městský architekt, zástupci vedení města, nezávislý facilitátor 
// účastníci //   občané města Týnec nad Sázavou, zvolení zastupitelé, zájmové spolky, 
   místní firmy 
// termín //  3-4 měsíce od posledního setkání (2015) 
// témata //  oblasti zájmu, centrální prostor, zeleň, dílčí prostory, Sázava,  
   starý Týnec / nový Týnec, sídliště 

Cílem tohoto participačního setkání je získat relevantní názor veřejnosti na stav veřejného prostoru ve 
městě. Proběhne přednáška o tom, co si představujeme pod pojmem veřejný prostor, bude následovat 
moderovaná debata o problémech a příležitostech veřejného prostoru ve městě i mimo něj. 
Výsledkem bude "Zpráva o stavu veřejného prostoru v Týnci nad Sázavou", která bude podkladem 
architektonické koncepce města. Zpráva bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. Výsledky 
budou prezentovány  Výsledky budou zároveň prezentovány veřejně v regionálních médiích, na webu 
města a na Týneckém vlnění a budou předloženy zástupcům města. 

 

C // DÍLČÍ TÉMATA VZNIKLÁ Z PŘEDEŠLÝCH 
DVOU PLÁNOVÁNÍ 
participační setkání občanů při řešení konkrétního problému 

// vedoucí projektu //  městský architekt, zástupci vedení města, nezávislý facilitátor 
// účastníci //   občané města Týnec nad Sázavou, zvolení zastupitelé, zájmové spolky, 
   místní firmy 
// termín //  3-4 měsíce od posledního setkání (2015) 
// témata //  popis problému, návrh řešení, anketa, zájmové skupiny 

Cílem tohoto participačního setkání je prvotním pokusem o vyřešení dílčího a konkrétního problému 
pomocí komunitního plánování. 

 

  



 

 

// 02 
SYSTÉM ZELENĚ A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ 
Týnec nemá koncepci údržby a tvorby veřejného prostoru. Město se skládá z mozaiky malých i 
velkých veřejných prostranství, které je nutné srozumitelně a smysluplně propojit do jednoho celku 
pomocí pěších sousedských okruhů. 

 

Témata k řešení: 

mapa městské zeleně 

mapa veřejných prostranství ve městě 

návaznost jednotlivých veřejných prostranství 

dílčí řešení a zlepšení malých městských prostor  



 

 

// 03 
CENTRÁLNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR 
Město Týnec legitimně trpí absencí centrálního veřejného prostoru. V Týnci není důstojný prostor pro 
shromažďování lidí, pro venkovní obchod, jednoznačně definované místo pro setkání. Pro město s 
více než 5000 obyvateli takováto situace není důstojná.  

Díky úzké spolupráci s veřejností bude zodpovězena základní otázka: 

"PŘEJE SI TÝNEC NÁMĚSTÍ?" (kde a jaké?) 

Jelikož náměstí je úkolem velmi prestižním, bude městským architektem prosazován návrh náměstí 
vzešlý z architektonické soutěže. Architektonická soutěž je nejtransparentnější způsob výběru 
projektanta a zároveň zárukou kvalitního návrhu, který bude vybrán soutěžní porotou. Zadání takovéto 
architektonické soutěže bude konzultováno a případně odhlasováno zastupitelstvem, jelikož 
vypisovatelem je vždy město. 

 

Témata k řešení: 

poloha náměstí 

cena náměstí 

rozsah a etapizace 

architektonická soutěž 

 

  



 

 

// 04 
SÁZAVA 
Sázava má extrémně nevyužitý potenciál, který je třeba odhalit a využít. Během minulého roku se 
pracovní skupina usnesla, že řeka je jedním z prioritních témat. Nejde pouze o její využití z hlediska 
turismu, ale zejména o to, co může nabídnout obyvatelům města a zájmovým skupinám. 
Z dalšího veřejného setkání vzejdou základní témata pro řeku Sázavu a její okolí.  

 

Témata k řešení: 

zpřístupnění řeky širší veřejnosti 

revitalizace sázavských břehů 

nová koncepce týneckého tábořiště 

možnosti dalších přemostění 

zkvalitnění zázemí nejen pro turisty ale i místní občany 

  



 

 

// 05 
SÍDLIŠTĚ 
Sídliště jsou nedílnou součástí Nového Týnce. Architektura týneckých sídlišť je velmi různorodá. Od 
velkorysého sídliště ve stylu sociálního realismu (Sorela), přes první panelová sídliště a nízkopodlažní 
zástavbu po 4 vysokopodlažní budovy v centru nového Týnce.  

Z hlediska města je třeba zahájit debatu o současných problémech sídlišť a přilehlého veřejného 
prostoru. 

 

Témata k řešení: 

zateplování a barevnost fasád 

zateplování a tvarosloví střech 

kvalita veřejného prostoru 

regulační plán 


