
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Subkomise regenerace MPR Litom ěřice  

konané dne 19.3.2014 od 15:00 v zasedací místnosti Pekařská ul., Městský úřad Litoměřice 

 

Přítomni: 

• Ing. Andrea Křížová 
• Jana Počíková 
• Mgr. Lucie Radová 
• Ing. Luděk Záhejský 
• Vlastimil Hauf 
• Ing. Jan Nejtek 

 

Omluven: 

• Doc. Ing. arch. Jan Mužík 
• Bořivoj Závodný 

 

Nepřítomen: 

•  

Jednání řídil: Ing. Andrea Křížová – předseda komise 

Zapisovatel: Jana Počíková 

 

Program: 

1. Rozpis státní finanční dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na 
rok 2014 

2. Příprava zpracování aktualizace dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace 
Litoměřice“ pro období roku 2015 - 2020 

 

 

Konec jednání: 16:00 

Termín příštího jednání: po obdržení rozhodnutí MK o přidělení  státní dotace z Programu regenerace                     
městských památkových rezervací a zón 

Zapsal(a): Jana Počíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón projednala a schválila dne 6. 2. 2014 rozdělení státní finanční podpory 
v programu pro rok 2014. Výše kvóty státní finanční podpory v programu v roce 2014 pro městskou 
památkovou rezervaci Litoměřice činí 795 tis. Kč (rok 2013 – 685 tis. Kč). 

Na základě výše uvedené kvóty MK a povinného podílu Města Litoměřice (na rok 2014 schválená částka 
v rozpočtu města 500 tis. Kč) činí celková částka  finančního příspěvku na obnovu kulturních památek 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 – 1 295 tis. Kč. 

 

Po projednání subkomise regenerace, z předložených žádostí vlastníků kulturních památek o finanční 
příspěvek na obnovu kulturních památek, provedla výběr žadatelů a doporučuje RM a ZM schválit 
následující akce obnovy kulturní památky.  

 

 

Kulturní památka 
(identifikace objektu ) 

Druh vlastníka 
(FO, PO, církev, 

obec ) 

Celkové náklady 
2014       (v  Kč) 

příspěvek 
MK (v  K č) 

příspěvek 
města 

Litom ěřice (v 
Kč) 

vlastník  
(v  Kč) 

dům čp. 250/2 ul. Stará 
Mostecká. – obnova 
střechy FO 

549 290,70 200 000,00 100 000,00 249 290,70 

 
kaple Narození sv. Jana 
Křtitele – obnova ohradní 
zdi po havarijním stavu církev 

190 769,96 70 000,00 44 000,00 76 769,96 

Dómské nám. kanovnický 
dům č.p. 4 – obnova 
střechy církev 

567 775,27 200 000,00 100 000,00 267 775,27 

dům č.p. 132/4 Velká 
Dominikánská – obnova 
střechy PO 

541 681,00 165 000,00 150 000,00 226 681,00 

Kapucínský klášter č.p. 
206/3 – obnova střechy 
západního křídla FO 

502 295,00 160 000,00 106 000,00 236 295,00 

CELKEM   2 351 811,93 795 000,00 500 000,00 1 056 811,93 

 

  

Komise při výběru žadatelů vycházela z přidělené finanční kvóty MK, ke stavebnímu stavu objektů, a dále 
pak k tomu, jak vlastníci objektů  dodržují  ustanovení památkového zákona.  

 

2.  Předseda komise Ing. Andrea Křížová informovala členy komise o potřebě nové aktualizace dokumentu 
„Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice“, jenž bude subkomisí zpracována a 
předložena ke schválení RM a ZM v roce 2014 tak, aby mohl být dokument předložen na MK spolu 
s Anketním dotazníkem Programu regenerace na rok 2015. Aktualizace Programu regenerace městské 
památkové rezervace Litoměřice bude  pro období roku 2015 – 2020.   


