
Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuk

Datum jednání:  16. 9. 2020
Místo jednání:  Zasedací síň Městského úřadu v Nepomuku

PREZENČNÍ LISTINA 

Jméno a příjmení Funkce Přítomnost
Členové komise:
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
Hosté:
Vladimír Vokurka Místostarosta města ANO
Mgr. Šárka Balvínová Kasalová NPÚ, garantka území ANO

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

Předseda KPP Pavel Kroupa zahájil jednání KPP ve 13:30 hod.

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení
Předseda komise památkové péče v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné a následně 
je seznámil s návrhem programu jednání. 

Návrh programu jednání:

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení 
2. Průběh realizace stavebních akcí, podpořených z dotačního programu Obnova 

historického jádra města Nepomuk
3. Podněty projednané per-rollam
4. Norma Nepomuk – reklamní poutače, rozšíření prodejny
5. Změna personálního složení komise
6. Obnova skladu u usedlosti e.č. 13 v Zahrádce
7. Různé

K  návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný pozměňující návrh.

Program byl schválen v     původním znění (6-0-0).
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Kontrola plnění usnesení: elektronická komunikace ve skupině KPP byla revidována, 
nefunguje jedna adresa – bude vyřešeno. Místostarosta informoval komisi o stavu příprav 
realizace zdi kolem starého i nového urnového háje a opravy historické vstupní brány na 
hřbitov.

2. Průběh realizace stavebních akcí, podpořených z dotačního programu 
Obnova historického jádra města Nepomuk

Předseda komise informoval přítomné o stavu jednotlivých akcí.
Plzeňská 169 – hotovo, zdařilá rekonstrukce původního plastického členění štítu na základě 
průzkumu a historických snímků, oprava omítek a nátěrů na celé uliční fasádě – další 
reprezentativní objekt v této urbanisticky a památkově významné ulici; J. J. Ryby 283 – 
hotovo, výměna střešní krytiny, pálená drážkovka, pultový vikýř do dvora nebyl naštěstí 
realizován – velmi uspokojivý výsledek; U Potoka 38 – hotovo, výměna oken – šestitabulková 
dvoukřídlá špaletová – další pozitivní krok v památkové rehabilitaci vzhledu objektu; Plzeňská 
176 – vstupní dveře, bude realizováno počátkem října.

3. Podněty projednané per-rollam
Tajemnice komise rekapitulovala podněty, které komise za uplynulé čtvrtletí řešila. Byla to 
zejména novostavba rodinného domu na st. p. č. 189/1. Dále umístění reklamních poutačů 
k prodejně Norma.

USNESENÍ (USN-KPP-2020/5/1):

Komise  památkové  péče  potvrzuje  schválení  stanovisek  k  záměrům  stavebních  akcí 
projednaným od června 2020 per-rollam.

Schváleno (6-0-0)

4. Norma Nepomuk – reklamní poutače, rozšíření prodejny
Reklamním  poutačům  se  komise  podrobněji  věnovala  a  šířeji  diskutovala 
problematiku  s místostarostou  města.  Ten  informoval  komisi,  že  proběhlo  další 
jednání  s investorem,  který  přislíbil  zaslat  novou  grafiku  se  zapracovanými 
připomínkami KPP z vyjádření z 12. 8. 2020.
Komise  dále  diskutovala  o  možnosti  radikálně  přepracovat  projekt  přístavby  a 
renovace prodejny, kdy by byl objekt rozšířen jiným směrem než k západu (tj. vjezdu 
do města s průhledem ke kostelu a Zelené Hoře ze silnice I/20 a od hřbitova), nebo 
realizovat zcela novou stavbu.

USNESENÍ (USN-KPP-2020/5/2):

Komise památkové péče doporučuje vedení města při jednáních s investorem preferovat 
takové varianty rozšíření objektu prodejny Norma, které nebudou znamenat posun západní 
hrany budovy blíže k ulici U Pošty ani jiný výraznější zásah do panoramatu města (rozšíření 
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východním  či  severním  směrem  nebo  hmotově  přiměřená,  tvarově  kontextuální 
novostavba).

Schváleno (6-0-0)

5. Změna personálního složení komise
Pavel  Kroupa  nastínil  aktuální  situaci,  po  personální  změně na  NPÚ  není  členkou 
komise garantka území, což bylo vždy logickým zvykem. Navrhl proto jmenovat novou 
členku komise – současnou garantku území ORP Nepomuk z NPÚ ÚOP v Plzni Mgr. 
Šárku Balvínovou Kasalovou.

USNESENÍ (USN-KPP-2020/5/3):

Komise  památkové  péče  doporučuje  radě  města  jmenovat  členkou  komise  Mgr.  Šárku 
Balvínovou Kasalovou.

Schváleno (6-0-0)

6. Obnova skladu u usedlosti e.č. 13 v Zahrádce
Komise diskutoval nad předloženým záměrem obnovy hosp. stavení v Zahrádce č. ev. 13.
Doporučila  nejprve  zajistit  statické  posouzení  a  potom  vypracovat  návrh  konstrukčního 
řešení. Komise se přikláněla k řešení 1a), to se jevilo jako optimální, případně 2). Řešení 1b) 
se zdálo být nejméně vhodnou variantou.
P. Kofroň poukázal na možnost realizace obnovy v dotačním programu KÚPK.

USNESENÍ (USN-KPP-2020/5/4):

Komise památkové péče doporučuje nejprve zajistit statický posudek. Jako nejvhodnější 
způsob opravy doporučuje variantu 1a), případně 2. 

Toto vyjádření nikterak nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní památkové péče či 
odborné vyjádření NPÚ.

Schváleno (6-0-0)

7. Různé
Byla konstatována potřeba aktualizovat údaje o komisi na webu města (seznam členů, 
zápisy).
Místostarosta diskutoval s členy komise o opravě a možnostech budoucího využití budovy 
piaristické koleje na náměstí.
P. Kroupa a T. Karel informovali o procesu prohlašování národních kulturních památek 
v našem regionu, který aktuálně probíhá. K zařazení do indikativního seznamu NKP byly 
krajskou komisí NPÚ doporučeny kostel sv. Jakuba a zámek Zelená Hora.
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8. Závěr
Předseda KPP Pavel Kroupa poděkoval všem za účast a ukončil jednání ve 14:45 hod.

Zapsali:  Eva Járová Honsová, Pavel Kroupa

Přílohy:
1. Prezenční listina z jednání KPP
2. Stanovisko – Novostavba rodinného domu na st. p. č. 189/1
3. Stanovisko – Norma Nepomuk – reklamní poutače

4


