
V Nepomuku 10. června 2020

Stanovisko Komise památkové péče Rady města Nepomuk

Věc: Osvětlení v Zelenohorské ulici

Komise památkové péče obdržela žádost  o stanovisko k projektu rekonstrukce veřejného 
osvětlení v Zelenohorské ulici (horní části). 

Komise shledává tento záměr přijatelným. 

Doporučuje nahradit první ze svítidel (u studny) litinovým – typem, který se používá 
v historickém  jádru  města.  Pokud  se  bude  zpracovávat  záměr  na  rekonstrukci 
veřejného osvětlení v dolní části ulice, upozorňuje komise, že by bylo žádoucí osadit 
zde všechna svítidla historizující – litinová (shodného typu jako na náměstí a v dalších 
částech historického jádra města).

Odůvodnění:

Záměr na rekonstrukci veřejného osvětlení v Zelenohorské ulici zasahuje do „Historického 
jádra města“ tedy zastavěného území, pro které stanoví Územní plán Nepomuk specifický 
regulativ (02.3/E), jehož účelem je zachování hodnotného historického charakteru této části 
města a regulace dalšího vývoje lokality podle jednotných pravidel, pouze z malé části. 

Celá  Zelenohorská ulice  ale  leží  na tzv.  Svatojánské cestě,  která je  jedním z ústředních 
urbanistických motivů Územního plánu Nepomuk. Jde tedy o urbanisticky a architektonicky 
mimořádně  významnou  část  města.  Z tohoto  důvodu  je  zapotřebí  ke  všem  stavebním 
zásahům v této lokalitě přistupovat se zvláštní péčí.

Při  realizaci  rekonstrukce veřejného osvětlení,  je  zapotřebí  zejména respektovat  stávající 
stromořadí, které lemuje cestu od města k zámku Zelená Hora. 

Dále je vhodné nahradit první z navržených svítidel litinovou lampou na (litinovém) sloupu 
shodného typu jaký je použit v dalších částech historického jádra města. Kamenná studna u 
Zelenohorské pošty představuje totiž jednu z pomyslných „bran“ do historického jádra města 
a historizující svítidlo by logicky podtrhovalo tento předěl mezi sídlištěm a starým městem. 

Pokud v budoucnu bude připravován projekt na rekonstrukci osvětlení i v dolní části ulice je 
žádoucí  počítat  s osazením historizujících  litinových svítidel  již  v předprojektové přípravě. 
Dolní část ulice leží v historickém jádru města celá. Její  postupná památková rehabilitace 
může výrazně přispět k zatraktivnění centra Nepomuka pro obyvatele i návštěvníky.
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