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Datum jednání: 06. 02. 2020 
Místo jednání: Zasedací síň Městského úřadu v Nepomuku 
 

PREZENČNÍ LISTINA – členové komise památkové péče 

 

Jméno a příjmení Funkce Přítomnost 

Členové komise:   

PhDr. Pavel Kroupa Předseda KPP ANO 

Tomáš Karel Člen KPP NE 

Bc. Lukáš Mácha Člen KPP ANO 

Ing. Monika Vraštilová Členka KPP ANO 

Mária Rašínová Členka KPP ANO 

Eva Járová Honsová Tajemnice KPP ANO 

Mgr. Alena Aubrechtová Členka KPP NE 

Mgr. Tomáš Kofroň Člen KPP NE 

Hosté:   

Vladimír Vokurka Místostarosta města ANO 

Tereza Palečková Referentka stavebního úřadu ANO 

 

Ze zasedání se omluvili členové Komise památkové péče (dále "KPP“): Tomáš Karel, Alena 

Aubrechtová 

Komise je usnášení schopná, je přítomná nadpoloviční většina členů (5 z 8).  

 
Předseda KPP Pavel Kroupa zahájil jednání KPP ve 14:00 hod. 
 

1. Zahájení 

Předseda komise památkové péče v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné a následně 
je seznámil s návrhem programu jednání.  

Návrh programu jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Harmonogram jednání komise v roce 2020 
3. Stavební úpravy domu č.p. 417 (ul. Za Kostelem) v Nepomuku 
4. Podněty projednané per-rollam 
5. Různé 
6. Závěr 

 
K  návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný pozměňující návrh. 

Program byl schválen v původním znění (5-0-0). 



Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuku 

2 
 

 

2. Harmonogram jednání komise v roce 2020 

Členové KPP se domluvili, že v letošním roce se další řádná zasedání komise budou konat 
v termínech uvedených v následujícím usnesení. Stanoviska k aktuálním podnětům ze 
stavebního úřadu budou přijímána per-rollam, v případě nutnosti bude svoláno mimořádné 
jednání komise. 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/1/1): 

Řádná jednání Komise památkové péče v roce 2020 proběhnou v termínech: 6. února, 4. 
března, 10. června, 16. září a 18. listopadu.  

Schváleno (5-0-0) 
 

 

3. Stavební úpravy domu č.p. 417 (ul. Za Kostelem) v Nepomuku 
 
Na podnět ze stavebního úřadu byl projednán záměr na nástavbu podlaží městského domku 
č.p. 417 v ul. Za Kostelem (katastrálně Plzeňská ul.). Jedná se původně o drobný doplňkový 
obytný objekt z pol. 19. stol. umístěný ve vnitrobloku. Nástavba se ovšem projeví 
v některých pohledech a průhledech a ovlivní ráz střešní krajiny historického jádra města. Na 
základě diskuze přítomných bylo koncipováno stanovisko připojené v příloze zápisu. 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/1/2): 

Komise památkové péče schvaluje stanovisko k zamýšlené nástavbě a přístavbě domku 
č.p. 417.  

Schváleno (5-0-0) 

 

4. Podněty projednané per-rollam 
Od posledního zasedání komise nebylo žádné stanovisko přijímáno per-rollam. 
 
 

5. Různé 

Pavel Kroupa podal zprávu o vývoji v kauze Zelenohorská ul. e.č. 25 – Již proběhla 
dokumentace objektu ze strany NPÚ ÚOP v Plzni, předseda komise se také sešel s vlastníky a 
diskutovali o hodnotách historického objektu, podobě nové výstavby i nové trase uličky. 
Proběhla též diskuze o stavebních úpravách sousedního domu č.p. 78 (v majetku týchž 
vlastníků). Objekt by měl být zachován a rehabilitován do historické podoby. Vlastníci 
přislíbili konzultovat průběžně další kroky s předsedou komise a umožnit průběžnou 
dokumentaci ze strany NPÚ. Komise diskutovala o uvedených informacích a možných 
variantách řešení. 
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Pan místostarosta informoval komisi o průběhu přípravy výstavby kolumbária a nové ohradní 
zdi urnového háje. V rámci dotace by mohla být opravena i hřbitovní brána. Místostarosta 
žádá komisi o vyjádření k architektonickým prvkům vstupní brány. 
 
Místostarosta informoval komisi o soše sv. Jana Nepomuckého nalezené ve Lnářích, o její 
opravě a jejím zamýšleném umístění na kruhové křižovatce v Nepomuku. Žádá komisi o 
vyjádření k záměru (zejm. provedení podstavce atd.). Bude osloven specialista NPÚ na 
historická sochařská díla PhDr. Kovařík. 

Pavel Kroupa informoval přítomné o návštěvě ministra kultury a hejtmana PK na Zelené 
Hoře, kde byl prezentován záměr obnovy a využití zámku Zelená Hora zpracovaný Ing. arch 
Janem Soukupem. Proběhla diskuze nad záměrem. Členové komise jej považují za nejlepší, 
jaký se zatím objevil. Je ovšem třeba počítat také s udržitelností a vlastním provozem. 
Vhodné by bylo do projektu zahrnout i další části areálu (dvůr Šternberk). Zároveň zaznělo 
doporučení, že by (vzhledem k objemu prací, s ohledem na výsledky předešlé obnovy) obec 
Klášter měla mít stavebního technika, který by na práce na zámku dohlížel. Případně, pokud 
bude možnost spolupráce, že by jim tuto službu mohlo nabídnout, v rámci partnerství, město 
Nepomuk. 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/1/3): 

Komise památkové péče projednala Záměr obnovy a využití zámku Zelená Hora 
zpracovaný Ing. arch. Janem Soukupem. Komise považuje tento záměr za velmi vhodný a 
hodný podpory a doporučuje radě města předložit jej k projednání zastupitelstvu. 
 
Schváleno (5-0-0) 
 
 

6. Závěr 

Předseda KPP Pavel Kroupa poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 15:20 hod.  

 
 
Zapsali: Eva Járová Honsová a Pavel Kroupa 

 
 
Přílohy: 

1.  Prezenční listina z jednání KPP 
2. Stanovisko komise k nástavbě a přístavbě domku č.p. 417 
3. Záměr obnovy a využití zámku Zelená Hora 

 
 
 
 
 
 


