
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Subkomise regenerace MPR Litom ěřice  

konané dne 4. 11. 2013 od 16:00 v zasedací místnosti Pekařská ul., Městský úřad Litoměřice 

 

Přítomni: 

• Ing. Andrea Křížová 
• Jana Počíková 
• Mgr. Lucie Radová 
• Ing. Luděk Záhejský 
• Vlastimil Hauf 
• Doc. Ing. arch. Jan Mužík, Csc. 
• Ing. Jan Nejtek 

 

Omluven: 

• Bořivoj Závodný 
 

Nepřítomen: 

•  

 

 

Jednání řídil: Ing. Andrea Křížová – předseda komise 

Zapisovatel: Jana Počíková 

 

Program: 

1. Projednání Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2014. 

2. Hodnocení prováděných akcí obnovy kulturních památek financovaných z příspěvku programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013. 

 

 

Konec jednání: 17:00 

Termín příštího jednání: únor 2014 

Zapsal(a): Jana Počíková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.  Ing. Andrea Křížová seznámila členy subkomise regenerace MPR Litoměřice s obsahem nově 
zpracovaného Anketního dotazníku Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2014. Z  Anketního dotazníku byly vyřazeny akce obnovy 
kulturních památek, které jsou realizovány v roce 2013 – Dómské náměstí kanovnický dům č.p. 3, 
obnova střechy, dům č.p. 150/2, obnova střechy, nátěr oken, dům č.p. 148 Lidická ul., obnova 
střechy a kapucínský klášter č.p. 206/3, oprava střechy severního křídla (tato dotace byla poskytnuta 
z rezervy programu Regenerace MPR za přispění jak MK ČR, tak i města Litoměřice). 
Nově byly na základě žádostí vlastníků kulturních památek do Anketního dotazníku na rok 2014 
zařazeny akce obnovy kulturních památek – areál kaple sv. Jana Křtitele, obnova jižní části ohradní 
zdi, dům č.p. 132/4 ul. Velká Dominikánská, obnova střechy a fasády, dům č.p. 250/2 ul. Stará 
Mostecká, obnova střechy, kapucínský klášter č.p. 206/3, obnova střechy západního a jižního křídla 
a ambitů (III. etapa). Anketní dotazník s předepsanými přílohami musí být na MK odevzdán termínu 
do 15. 11. 2013. Komise obsah Anketního dotazníku projednala a souhlasí s jeho odesláním na MK 
ČR v předloženém znění. 

 
2.  Jana Počíková informovala členy subkomise o průběhu prací na obnově kulturních památek v roce 

2013. Práce na obnově střechy byly dokončeny u objektu kanovnický dům č.p 3., práce probíhají na 
obnově střechy objektů Jarošova ul. č.p. 150/2, Lidická ul. č.p. 148 a obnově střechy severního 
křídla kapucínského kláštera č.p. 206/3. Na stavbách jsou prováděny ze strany pověřeného orgánu 
státní památkové péče a zástupců NPÚ Ústí n.L kontroly prací, a to z hlediska plnění podmínek 
závazných stanovisek a kvality prováděných prací. 

 

 

 


