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Datum jednání:  18.05.2016 
Místo jednání: zasedací sál radnice (nám. A. Němějce 63, dveře č. 11) 
 

PREZENČNÍ LISTINA 

Jméno a příjmení Funkce Přítomnost 

PhDr. Pavel Kroupa Předseda KPP ANO 

Mgr. Alena Aubrechtová Člen KPP ANO 

Tomáš Karel Člen KPP NE 

Mgr. Jaroslava Řehořová Člen KPP NE 

Pavel Motejzík Člen KPP ANO 

Mária Rašínová Tajemnice KPP ANO 

Mgr. Markéta Duchoslavová Člen KPP NE 

 

Ze zasedání se omluvili tři členové Komise památkové péče (dále "KPP“): p. Tomáš Karel, Mgr. 

Jaroslava Řehořová a Mgr. Markéta Duchoslavová   

 

 

Předseda KPP Pavel Kroupa zahájil jednání KPP v 15.00 hod. 

 

1. Zahájení 

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

Návrh programu jednání: 

1. Úvod 

2. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím ORP 

3. Demolice a novostavba domu č.p. 122 v Úzké ulici 

4. Stanoviska přijatá per-rollam 

5. Různé 

K doplnění návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný požadavek. 

Program byl schválen (4-0-0). 
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2. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím ORP. 

V letošním roce bylo v daném termínu tj. do 29. 4. 2016 doručeno na referát památkové 
péče MÚ Nepomuk celkem 9 žádostí. Jedna žádost byla doručena po uvedeném termínu a 
neměla požadované přílohy. Tato žádost byla vyřazena z hodnocení KPP. Některé žádosti 
nesplňovaly všechny požadavky týkající se povinných příloh. Žadatelé těchto žádostí byli 
administrátorem programu vyzváni k doplnění. Komise každou žádost hodnotila samostatně, 
přičemž přihlížela zejména k naléhavosti stavební akce z hlediska zachování památkových 
hodnot, stavu a kulturně historické hodnotě kulturní památky i na výši spoluúčasti žadatelů. 
K poskytnutí finanční podpory bylo komisí doporučeno 8 žádostí (č. 1,2,3,4,5,7,8,9). 
Finanční podpora žádosti č. 6 nebyla pro nedostatek fin. prostředků v programu KPP 
doporučena. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v příloze zápisu KPP. Výše alokace finančních 
prostředků na rok 2016 pro ORP Nepomuk činí 555.000,- Kč, což je výrazně méně než bylo 
žadateli požadováno. U všech podpořených projektů byla proto výše dotace oproti žádosti 
ponížena. 

 

 

3. Demolice a novostavba domu č.p. 122 v Úzké ulici. 
 
P. Kroupa prezentoval výsledky OPD, které provedl dne 11.5.2016 v objektu č.p. 122.  
Jedná se o původně barokní domek, několikrát v následujících staletích představovaný. 
Objekt se nalézá v místech, kde existovala městská zástavba již na konci středověku.  
Následně proběhla diskuze k tématu.  
Na základě předložených informací dospěla komise k závěru, že demolice objektu č.p. 122 
v Úzké ulici není z hlediska zachování památkových hodnot města Nepomuku žádoucí, 
přesto je přípustná při dodržení podmínek a doporučení uvedených níže ve stanovisku, 
které je přílohou tohoto zápisu. Definitivní souhlas s demolicí a novostavbou bude možné 
vydat až na základě konkrétního záměru zpracovaného ve fázi skici či studie. Naprosto 
nežádoucí by bylo, aby v místě vznikla proluka. 
 
 
 

4. Stanoviska přijatá per-rollam. 
 
Komise PP souhlasí se zněním stanoviska ke zřízení půdní vestavby a s ní souvisejících 
střešních oken na domě č.p. 151 na náměstí A. Němejce, které bylo schváleno per-rollam a 
zasláno vlastníkovi objektu dne 9.5.2016. 
Stanovisko je přílohou tohoto zápisu. 
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5. Různé 

Nebyly již žádné příspěvky. 

 

 

Předseda KPP Pavel Kroupa ukončil jednání v 17.00 hod.  

 
Zapsala: Mária Rašínová, tajemnice KPP 
 
 

 
 
Přílohy: 
 

1) Hodnocení žádostí z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím ORP“, včetně návrhu na přidělení dotací. 

2) Stanovisko k demolici a novostavbě domu č.p. 122 v Husově ulici 
3) Stanovisko k osazení střešních oken na domě č.p. 151 na náměstí A. Němejce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


