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Datum jednání:  27. 1. 2015 
Místo jednání: kancelář místostarosty (nám. A. Němějce 63, dveře č. 10) 
 

PREZENČNÍ LISTINA  

Jméno a příjmení Funkce Přítomnost 

PhDr. Pavel Kroupa Předseda  Přítomen 

Mgr. Alena Aubrechtová Členka KPP  Přítomen 

Tomáš Karel Člen KPP  Přítomen 

Pavel Motejzík, DiS. Člen KPP  Přítomen 

Mária Rašínová Tajemnice   Přítomen 

Lukáš Mácha Host  Přítomen 

 

Na zasedání byli přítomni všichni členové Komise památkové péče (dále "KPP“). 

Předseda KPP Pavel Kroupa zahájil jednání KPP v 09:00 hod. 

Návrh programu jednání (dle pozvánky): 

1.  Grantový program „Obnova historického jádra města Nepomuku“ 

2. Oprava vybraných náhrobků na městském hřbitově z dotace PK 

3. Návrhy na prohlášení národních kulturních památek 

4 Projekt na zastřešení dvora Hard Rock Baru – čp. 159 v Plzeňské ulici 

5 Úprava kašny na náměstí 

6 Různé 

A. Aubrechtová požádala o doplnění návrhu programu k bodu č. 4 – návrh úpravy domu čp. 179 
v Nepomuku. 

 

Schválený program jednání: 

1. Grantový program „Obnova historického jádra města Nepomuku“ 

2. Oprava vybraných náhrobků na městském hřbitově z dotace PK 

3. Návrhy na prohlášení národních kulturních památek 

4. Projekt na zastřešení dvora Hard Rock Baru – čp. 159 v Plzeňské ulici. 

5. Úpravy domu čp. 179 v Nepomuku. 
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6. Úprava kašny na náměstí 

7. Různé 

 

1. Grantový program „Obnova historického jádra města Nepomuku“ 

Materiály pro projednání grantového programu obdrželi členové KPP přílohou v rámci 
pozvánky. Ze strany členů komise zazněl požadavek na doplnění Pravidel k bodu 2 
Strategická kritéria pro hodnocení – zařadit pod písm. c) Způsob řešení obnovy (použití 
tradičních materiálů, rehabilitace původního vzhledu včetně barevnosti a tradičních 
materiálových řešení). Další uvedená kritéria již navazují dle následujících písmen.  

V článku II. bod 1., písm. d) Finanční spoluúčast žadatele - místo 50 % bude 60 % z celkových 
nákladů. 

V článku IV. bod 5 písm. c) položkový rozpočet uvést materiálové řešení včetně barevnosti 
atp. V případě výměny krytiny uvést materiál, typ a barevnost nové krytiny, úpravy povrchů 
fasád či truhlářských (kovářských) prvků uvést také barevnost finální povrchové úpravy. 

Doplnit alokovanou částku z městského rozpočtu. 

Členové komise navrhují uspořádat informační seminář ke grantovému programu. 

Komise památkové péče navrhuje radě a zastupitelstvu města Nepomuk grantový program 
„Obnova historického jádra města Nepomuk“ ke schválení.  

 

2. Oprava vybraných náhrobků na městském hřbitově z dotace PK 

Na základě provedené prohlídky hřbitova a pořízené fotodokumentace byly vybrány 
historicky a architektonicky hodnotné náhrobky, na jejichž opravu bude žádáno z dotace 
PSOV Plzeňského kraje 2015 - Integrované projekty, název projektu: Svědkové času – drobné 
památky Nepomucka. Dotace ve výši zhruba 60%, spoluúčast města Nepomuk 40%. Pro 
letošní rok byly vybrány náhrobky významných místních pivovarníků. Jednalo by se o 3 
náhrobky – rodin Mikšovských, Turkovy a  Dannerovy. Všechny se nacházejí u jižní zdi 
hřbitova a pocházejí z konce 19. stol. - 20. let 20. stol. 

 

3. Návrhy na prohlášení národních kulturních památek 

KPP byl projednán (mj. i v souvislosti se snažším získáváním prostředků na obnovu 
uvedených památek z veřejných zdrojů) návrh na možné prohlášení národních kulturních 
památek na Nepomucku. Z hlediska výjimečné památkové hodnoty byly vytipovány tři 
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možné objekty (resp. soubory staveb): a) soubor památek spojených s kultem sv. Jana 
Nepomuckého – kostely sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba v Nepomuku, svatojánské sochy 
v Nepomuku a budova arciděkanství; b) zámecký areál Zelená Hora; c) pozůstatky 
cisterciáckého opatství Pomuk ve vsi Klášter.  

 

4. Projekt na zastřešení dvora Hard Rock Baru – čp. 159 v Plzeňské ulici. 

Členové komise byli seznámeni s projektem na zastřešení dvora Hard Rock Baru – č. p. 159 
v Plzeňské ulici za účelem zřízení odhlučněného sálu pro hudební produkce. KPP vnímá tento 
záměr jako problematický. Zastřešení celého dvora v historickém jádru města není 
z urbanistického hlediska vhodné. Vzhledem k exponované poloze objektu je dále nezbytné 
ověřit, zda se navrhovaná střecha neprojeví negativně na panoramatických pohledech na 
kostel sv. Jana Nepomuckého. KPP navrhuje jako alternativní a z hlediska památkové péče 
a urbanismu mnohem vhodnější řešení - vybudování zastřešeného a odhlučněného sálu 
v proluce mezi domy čp. 159 a 157. Přičemž objekt by jednopodlažní, měl průčelí situované 
do uliční čáry, tradiční tvar a sklon střechy. Zastavění této proluky vhodným objektem 
považuje KPP za žádoucí. 

 

5.  Úpravy domu čp. 179 v Nepomuku. 

A. Aubrechtová předložila členům KPP podklady z projektové dokumentace – stavební 
úpravy městského domu č. p. 179 na Přesanickém náměstí. Jedná se o nemovitou kulturní 
památku, zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 41162/4-391. Jde o starou 
nepomuckou školu z r. 1699, dům, kde prožil své dětství hudební skladatel J.J.Ryba, jehož 
otec zde byl učitelem. KPP nesouhlasí s navrhovanými úpravami a navrhuje přepracování 
projektové dokumentace s tím, že by měla jednoznačně vést k rehabilitaci historické 
podoby objektu, tak jak je zachycena na historické fotografické dokumentaci. Předkládaný 
projekt obsahuje naprosto neakceptovatelné záměry, zejména výměnu krovové konstrukce  
či rozsah vestaveb. Problematické (i z funkčního hlediska) je také využití přízemí pro obytné 
účely. Vhodnější by zde byl nebytový prostor – např. obchůdek. 

  

6. Úprava kašny na náměstí 

Předmětem projednání úpravy kašny na náměstí je kovaná nízká novogotická mřížka, 
osazena na koruně nádrže. Část mříže chybí, byla odstraněna v rámci úprav kašny v roce 
2010 a další část v r. 2014, kvůli poškození. KPP dává radě ke zvážení, zda místo opravy 
mřížku nedemontovat celou. Její instalace byla provedena v 90. letech bez vydaného 
závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Přestože z výtvarného hlediska tvoří 
mřížka s kašnou relativně harmonický celek, je zde jistý slohový nesoulad (novogotická mříž 
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na novobarokní kašně) a zejména mřížka brání přirozené funkci kašny, jíž je volný přístup 
k vodě.  

 

7. Různé 

Proběhla stručná debata o památkovém fondu města Nepomuku.  

 
KPP hlasovala o všech předložených návrzích shodně. 
 
Výsledek  hlasování : 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 
Předseda KPP Pavel Kroupa ukončil jednání v 13.10 hod. 
 
 
Zapsala: Mária Rašínová, tajemnice KPP 


