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Datum jednání: 10. 6. 2020 

Místo jednání:  Zasedací síň Městského úřadu v Nepomuku 

 

PREZENČNÍ LISTINA – členové komise památkové péče 

 

Jméno a příjmení Funkce Přítomnost 

PhDr. Pavel Kroupa Předseda KPP ANO 

Mgr. Alena Aubrechtová Členka KPP  NE 

Tomáš Karel Člen KPP ANO 

Mgr. Tomáš Kofroň Člen KPP ANO 

Bc. Lukáš Mácha Člen KPP  ANO 

Mária Rašínová Členka KPP ANO 

Ing. Monika Vraštilová Členka KPP NE 

Eva Járová Honsová Tajemnice KPP  ANO 

 

Ze zasedání se omluvili členové Komise památkové péče (dále „KPP“):  

 

Hosté: Bc. Jaroslav Samek (MěÚ Nepomuk, odbor VŽP), Tereza Palečková (MěÚ Nepomuk, 

odbor VŽP), Vladimír Vokurka (místostarosta města Nepomuk), Bc. Ivana Šiftová (tajemnice 

MěÚ Nepomuk) 

 

Komise je usnášení schopná, je přítomná nadpoloviční většina členů (6 z 8).  

 

Návrh programu jednání: 
 

1. Zahájení 

2. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Obnova historického jádra 

města Nepomuk 

3. Podněty od stavebního úřadu projednané per-rollam 

4. Různé 

5. Závěr 

 

Předseda KPP Pavel Kroupa zahájil jednání KPP ve 13:00 hod. 

1. Zahájení 

Předseda komise památkové péče v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné a následně je 

seznámil s návrhem programu jednání.  

K  návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný pozměňující návrh. 

 

Program byl schválen v původním znění (6-0-0). 

 

 

2. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Obnova historického jádra 

města Nepomuk 
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Snížená částka ve všech dotačních programech města o 25 %. U dotačního programu Obnova 

historického jádra města Nepomuk tato úspora činí 62,5 tisíce Kč. Pan Ďurák informoval 

komisi, že nebude v letošním roce realizovat II. etapu výměny oken na budově v ul. Plzeňská 

č.p. 19. Tím se uvolnilo 50 tis. Kč. 

Po diskuzi komise rozhodla snížit dotační částky podle původního bodového hodnocení. 

Konečné rozdělení financí viz tabulka v příloze. 

 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/3/1): 

Komise památkové péče navrhuje rozdělení finančních prostředků z dotačního 

programu Obnova historického jádra města dle tabulky v příloze.  

Schváleno (6-0-0) 

 

 

3. Podněty od stavebního úřadu projednané per-rollam 

Předseda komise shrnul všechny podněty, které komise od začátku roku řešila. Většina je již 

uzavřena. 

K dojednání: 

 osvětlení Zelenohorské ulice 

místostarosta informoval, že tato investice je pozastavena. Komise se vyjádřila, že první 

světlo by mohlo být litinové – historizující (viz centrum města) 

 novostavba dvou objektů v Lesní ulici 

po diskuzi nad projektem bylo doporučeno zvednutí střech na sklon 45º 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/3/2): 

Komise památkové péče potvrzuje schválení stanovisek k záměrům stavebních akcí 

projednaným od března 2020 per-rollam. 

Schváleno (6-0-0) 

 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/3/3): 

Komise památkové péče schvaluje stanoviska k návrhu rekonstrukce osvětlení 

Zelenohorské ulice a novostavbám v Lesní ulici. 

Schváleno (6-0-0) 

 

 

 

4. Různé 

Pavel Kroupa informoval o postupu prací v Plzeňské ul. č.p. 169, akci podpořené z dotačního 

programu. Dále informoval o průběhu rekonstrukce č.p. 78 v Zelenohorské ulici. 

Místostarosta města konzultoval s komisí PP podobu nové části městského hřbitova, 

představil varianty řešení. 

Komise řešila mailovou komunikaci mezi svými členy. Pro lepší přehlednost bylo dohodnuto 

– na rozeslané maily vždy reagovat (i v případě souhlasu, nebo absence připomínek) a po 
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vydání stanoviska opět vždy zareagovat. Rovněž budou aktualizovány kontakty ve skupinové 

adrese pro e-mailovou komunikaci. 

Pan Mácha upozornil na nutnost aktualizace údajů o komisi na webu města Nepomuk. 

Na závěr členové komise osvětlili tajemnici města způsob práce Komise památkové péče, 

zejména práci per-rollam. 

 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/3/4): 

Komise památkové péče doporučuje při rozšíření a rekonstrukci urnového háje zvolit 

plnou ohradní zeď areálu, korespondující výrazem s ohradní zdí starého hřbitova. 

Schváleno (6-0-0) 

 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/3/5): 

Komise památkové péče stanovuje interní pravidla pro komunikaci per-rollam: 

- Bude využívána výhradně e-mailová konference pamatkova.komise(at)urad-

nepomuk.cz 

- Všichni členové budou reagovat na předložené kauzy a stanoviska, a to i 

v případě, že nemají připomínek. 

Schváleno (6-0-0) 

 

 

 

5. Závěr 

Předseda KPP Pavel Kroupa poděkoval všem za účast a ukončil jednání ve 14.30 hod. 

 

Zapsali: PhDr. Pavel Kroupa, Eva Járová Honsová 

 

Přílohy: 

1.  Prezenční listina z jednání KPP 

2.  Tabulka rozdělení fin. prostředků z dotačního programu Obnova historického jádra 

města 

3. Stanovisko KPP – Novostavba rod. domu na st. p.č. 92 v Úzké ulici 

4. Stanovisko KPP – Stavební úpravy městského domu č.p. 78 v Zelenohorské ulici 

5. Stanovisko KPP – Rekonstrukce podkroví a střechy domu č.p.281 v ulici J. J. Ryby 

6. Stanovisko KPP – Výměna oken objektů u silnice I/20 

7. Stanovisko KPP – Osvětlení v Zelenohorské ulici 

8. Stanovisko KPP – Novostavba objektu pro volnočasové aktivity a garáže u č.p. 600 

 

 


