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OKRM/138/2015/Z/64

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 7. jednání památkové komise rady města konaného dne 21. 10. 2015

Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Jaroslav Kotnauer, Ing. Petr Lamač, Dr. Zdeněk Mareš, 
Mgr. Jana Mráčková, PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., 
Ing. arch. Naděžda Pálková, Ing. David Přibyl

Omluveni: Tomáš Beck, Mgr. Lada Klímová

Nepřítomni: Ing. Vítězslav Velát

Hosté: Bc. František Hrdý

Schválený program:

1. Úvod - schválení programu
Přijato usnesení č. 17/2015 (7 - 7,0,0)
Představení přítomných členů komise. Projednání a schválení programu jednání.

2. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - projednání návrhu 
akcí zařazených do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2016
Přijato usnesení č. 18/2015 (8 - 7,0,1)
Památková komise rady města, která je zároveň místní pracovní skupinou pro program 
regenerace městské památkové rezervace České Budějovice projednala jednotlivé akce dle 
předložené tabulky zpracované odborem památkové péče. U akce měšťanský dům nám. 
Přemysla Otakara II. 13/9 a společenský dům - Německý dům (DK Slavie) 243/2 je 
z důvodu zhodnocení památkové hodnoty doporučení vázáno na skutečnost, že budou 
prováděny repliky stávajících špaletových oken. U akce měšťanský dům - hotel Zvon, nám. 
Přemysla Otakara II. 90/7 prověřit prohlášení za kulturní památku.

3. Různé
Přítomní členové komise převzali průkazy vystavené statutárním městem. Byl dohodnut 
obecný termín konání zasedání památkové komise vždy na  úterý od 15.30 hodin.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

7. jednání památkové komise rady města bylo ukončeno v 16:30 hod.

Soubor usnesení:
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K bodu: Úvod - schválení programu

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 17/2015:

památková komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání.

K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - projednání 
návrhu akcí zařazených do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ČR dle usnesení vlády č. 
209/92 na rok 2016

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 18/2015:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
radě města zařadit akce do Programu regenerace městských památkových rezervací na rok 2016 :
-měšťanský dům Krajinská ul. 31/9
-měšťanský dům - hotel Zvon nám. Přemysla Otakara II. 90/7
-měšťanský dům Krajinská ul. 273/34
-měšťanský dům nám. Přemysla Otakara II. 13/9
-měšťanský dům nám. Přemysla Otakara II. 39/10
-společenský dům- Německý dům (DK Slávie) 243/2
-kaple Smrtelných úzkostí Páně, Kněžská ul. parcela č. 79
-bývalý kapucínský klášter (teologická fakulta), Kněžská ul. 410/8

V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2015

Zapsal(a): Mgr. Karel Beneš, člen komise

Ověřil(a): Ing. arch. Naděžda Pálková

PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
předsedkyně komise


