
Přepis zápisu z jednání dne 23.3.2011 
Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Jaroslava Sýkorová,Mgr. Pavel Šimánek, Radim Kándl, , Petr Lamač, Ing. Arch. 
Stanislav Kovář, Ing. Vítězslav Velát, Ing. Arch. Vladimír Musil,  
Omluveni : Ing. Arch. Ladislav Vonášek 
Nepřítomni: Mgr. Petr Pavelec, , Jaroslav Šádek 
 
Návrh programu : 
1. Zahájení 
2. Žádosti do programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou 
působností 
4. Různé - diskuse 
Doba jednání 2 hod. 
Další jednání pam. komise RM bude svoláno po dohodě s náměstkem primátora 
 

Zápis z jednání komise památkové ze dne 23.3.2011 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Program:  
1. Zahájení 
2. Žádosti do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností 
4. Různé - diskuse 
Schválení programu (8,0,0) 

 
Ad. 1) Zahájení-OPP předložil zpracovanou tabulku žádostí o program Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností 
 
Ad. 2) Komise projednala jednotlivé žádosti a včetně návrhů na přidělení příspěvku a 
přijala usnesení. 
Doporučila MK ČR tyto akce včetně upravené výše žádaného příspěvku, neboť celkově 
požadovaný příspěvek převýšil kvótu pro 1. kolo: 
Hluboká nad Vltavou-židovský hřbitov (restaurování) 80tis. 
Strážkovice – kovárna (obnova)    220tis. 
Dubné – fara čp. 23 a sýpka (oprava krovu a střechy) 500tis. 
Boršov n/Vlt. – kostel sv. Jakuba(oprava krovů a střech) 700tis.  
 
Nedoporučila akci: 
České Budějovice – obytný dům, Skuherského 1291. Komise požádala odbor 
památkové péče, aby žadateli této akce sdělil možnost přihlásit se do 2. kola programu. 
Hlasování: 7,0,1 
 
Ad 3) Různé: 
- Předseda komise vyzývá ostatní členy komise, aby se vyjádřili, zda má někdo zájem 

o zasílání veřejných vyhlášek, které jsou zasílány památkové komisi. 
- Ing. Arch. Kovář Stanislav požádal OPP o předání zápisu odboru životního prostředí 

za účelem nutné úpravy dřevin v blízkosti sochy pany Marie u Krumlovského 
mostu. 

- Památková komise vyzývá radu města, aby v analogii s případem T. Sviny (odkup 
dlažeb. kostek obcí T. Sviny od Jihočeského kraje), zažádala Jihočeský kraj o odkup 
dlažebních kostek těžených při rekonstrukci ul. E. Rošického. Pam. komise má 
informace o prodeji za 1000,-Kč/t. Pam. komise navrhuje zažádat o takové 



množství, které je v souladu s plánovanou obnovou historických povrchů 
komunikací v historickém centru města a deponovat. 

- Pam. komise vyzývá radu města zadat aktualizaci regulačních plánů ve smyslu 
aktualizace regulačních podmínek tak, aby odpovídaly současné situaci a hodnotě 
území. Pam. komise nabízí spolupráci při formulování regulativ při těchto 
aktualizacích . 

 
 

Přepis provedl : Hrdý Fr. 
 


