
Městská radnice v Orlové

První  vlastní  budovu  získali  orlovští  obecní  zastupitelé  v roce  1898,  do  té  doby 
úřadovali  doma.  V roce  1922  byla  Orlová  povýšena  na  město  a  úměrně  tomu  narostla 
i agenda úřadu. Místní radní ale  také usilovali,  později  se ukázalo že marně, o přemístění 
okresního úřadu z Fryštátu do Orlové. Proto byla schválena výstavba budovy, která by pojala 
jak radnici, tak i okresní úřad.

Veřejnou  soutěž  na  ideový  návrh  nové  radnice  vypsalo  městské  zastupitelstvo 
v Orlové počátkem roku 1925. Do 10. července 1925, kdy byla soutěž uzavřena, došlo celkem 
11 návrhů.  Šestičlenná  porota,  v jejíž  řadách zasedl  také  tehdejší  starosta  města  a  ředitel 
orlovského gymnázia Jan Jařabáč, ocenila čtyři z nich. První cenu získali architekti Bedřich 
Adámek a Eduard Novotný z Prahy. Vlastní vypracování stavebních plánů a rozpočtu bylo 
zadáno místnímu zednickému a tesařskému mistru Matěji  Kabátkovi.  Na stavbu byl určen 
pozemek na náměstí, v místech, kde stála stará radnice a hasičské skladiště. V roce 1926 byly 
dohotoveny plány a provedeno výběrové řízení  na  zhotovení  stavby.  Z finančních  důvodů 
však  bylo  zastupitelstvo  nuceno  stavbu  o  rok  odložit.  Práce  tak  byly  zahájeny  firmou 
František Trubka z Orlové až 22.  června 1927. V první  fázi byla  nejdříve postavena nová 
dvoupatrová  budova  v hodnotě  1  276  637  Kč.  V zasedací  síni  nové  radnice  se  městské 
zastupitelstvo sešlo poprvé 26. září 1928. V roce 1929 pak byla zbourána stará radnice a nová 
část rozšířena o přístavbu, celá budova tím získala půdorys písmene L.

Budova ovšem nesloužila pouze představitelům města. V přízemí byly umístěny čtyři 
obchodní místnosti, které byly z rozhodnutí radnice přiděleny lékárně Skorkovský a firmám 
Josef  Kruliš,  Elektro Stross  a  Boleslav  Moravec.  Kanceláře si  zde  pronajala  také okresní 
nemocenská pojišťovna a pojišťovací banka Slavia.

V současné době zde sídlí místostarosta, odbor životního prostředí a odbor výstavby 
městského úřadu. V přízemí je umístěna lékárna a kavárna Orlovanka.
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