
v Nepomuku 8.1.2021

Stanovisko Komise památkové péče Rady města Nepomuk

Věc: Nový bankomat České spořitelny na OC Úslava

Komise památkové péče obdržela žádost o stanovisko k instalaci nového bankomatu 
České spořitelny na budově OC Úslava. 

Komise shledává tento záměr přijatelným.

Doporučujeme zvážit zvolit decentní osvětlení bankomatu a světelné výstrče na rohu 
budovy, případně od instalace výstrče upustit.

Odůvodnění:

OC Úslava č.p.505 se nalézá v „Historickém jádru města“ tedy v zastavěném území, pro 
které stanoví Územní plán Nepomuk specifický regulativ (02.3/E), jehož účelem je zachování 
hodnotného historického charakteru této částí města a pokračující vývoj podle jednotných 
pravidel. Změny staveb v tomto území nesmí narušovat charakter okolní zástavby, musí 
respektovat historickou hodnotu staveb a splňovat další podmínky určené územním plánem.

OC Úslava představuje památkově rušivý objekt z konce 80. let 20. století, kdy kvůli jeho 
výstavbě proběhla demolice celého jihozápadního bloku náměstí. Jeho existence byla 
jedním z argumentů, proč historické jádro města Nepomuk nebylo prohlášeno městskou 
památkovou zónou již na počátku 90. let. Náměstí Augustina Němejce je ale současně 
nejdůležitějším veřejným prostranstvím města, které má značné urbanistické a památkové 
hodnoty nadregionálního významu. Nachází se zde několik kulturních památek a množství 
historicky hodnotných staveb vč. kostela sv. Jana Nepomuckého.

Umístění nového bankomatu České spořitelny na OC Úslava je přípustné. Bankomat má být 
umístěn na severovýchodní stěně budovy v místě stávajícího okenního otvoru (výkladce), do 
kterého bude vsazen vč. nového skleněného výkladce. Kovová mříž kryjící dnes otvor bude 
odstraněna. Stávající řešení výplně okenního otvoru nevykazuje žádné památkové hodnoty. 
Navrhované řešení je tedy akceptovatelné, zejména proto, že bude využit stávající otvor. Jde 
ovšem o pohledově velmi exponované místo. Je otázkou, zda by tedy nebylo vhodnější jiné 
místo. Také je s podivem, že má být na náměstí instalován další, v pořadí již čtvrtý, 
bankomat, přičemž bankomat ČS je již přímo na budově spořitelny. S ohledem na 
pohledovou exponovanost zvoleného místa je žádoucí použít barevně uměřené řešení. 
Noční osvětlení řešit také decentně a zvážit nutnost instalace nárožní výstrče.
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