
Zápis 
z jednání komise  

státní památkové pé če Městského ú řadu Litom ěřice  

konané dne 05. 02. 2014 od 15:00 v Litoměřicích. 

Přítomni: 

• Ing. arch. Jiří Jarkovský 
• MUDr. Pavel Kejř  
• Ing. Andrea Křížová 
• Jana Počíková 
• Hana Pospíchalová 
• Mgr. Jolana Tothová  

 

Omluveni: 

• Bořivoj Závodný 
• Ing. arch. Stanislav Flesar 
 

Jednání řídil: Ing. arch. Jiří Jarkovský 

Zapisovatel: Mgr. Jolana Tothová 

Program: 

1. Shrnutí vyhodnocení Programu ORP v roce 2013.  

2. Informace o výši kvóty pro ORP Litoměřice pro rok 2014.  

3. Rozhodnutí o počtu kol a termínu uzávěrky přijímání žádostí pro rok 2014. 

4. Zveřejnění Programu ORP na webových stránkách města Litoměřice.  

5. Aktuální přehled předpokládaných žádostí do programu ORP pro rok 2014. 

6. Dohoda o termínu příštího jednání.  

Konec jednání: 15:45 

Termín příštího jednání: 05. 03. 2014  

Zapsal(a): Mgr. Jolana Tothová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Mgr. Jolana Tothová seznámila přítomné s realizací a vyhodnocením Programu ORP v roce 2013. 
Předložila členům komise závěrečné zprávy a vyúčtování. 

2. Ing. Andrea Křížová seznámila přítomné s vyhlášením Programu ORP na rok 2014, s přidělením 
finanční kvóty pro ORP Litoměřice ve výši 1.570.000,- Kč a s aktuálními zásadami pro rok 2014.   

3. Hlavním úkolem dnešního jednání je rozhodnout v kolika kolech bude Program ORP realizován a 
jaký bude termín pro podání žádostí na MěÚ Litoměřice. Jsou možná dvě kola s uzávěrkou dodání 
žádostí na MK ČR do 31.3.2014 (první kolo) a do 31.5.2014 (druhé kolo). Komise SPP rozhodla, že 
Program ORP bude realizován pouze v prvním kole.Uzávěrka podání žádostí na MěÚ Litoměřice 
bude do 28. 2. 2014. 

4. Mgr. Jolana Tothová zajistí zveřejnění informací o programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na webových stránkách města Litoměřice.  

5. Mgr. Jolana Tothová seznámila přítomné s aktuálními avizovanými žádostmi do programu ORP pro 
rok 2014. 

6. V závěru jednání byl dohodnut termín dalšího jednání komise, na kterém budou projednány došlé 
žádosti vlastníků památek o příspěvek a bude rozhodnuto, které budou navrhnuty Ministerstvu 
kultury k realizaci. Toto jednání by mělo proběhnout ve st ředu 5. 3. 2014 ve 14:00 hodin  tak, aby 
byl dostatek času ke zpracování žádostí a jejich zaslání na Ministerstvo kultury ČR do 31. 3. 2014.  


