
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Subkomise regenerace MPR Litom ěřice  

konané dne 06.03.2013 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 

 

Omluven: 

• Doc. Ing. arch. Jan Mužík 
• Ing. Jan Nejtek 
• 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 2013 

 

 

Konec jednání: 16:00 

Termín příštího jednání: 10.06.2013 

Zapsal(a): Jana Počíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón projednala a schválila dne 13. 2. 2013 rozdělení státní finanční podpory 
v programu pro rok 2013. Výše kvóty státní finanční podpory v programu v roce 2013 pro městskou 
památkovou rezervaci Litoměřice činí 685 tis. Kč. 

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

 

 

Kulturní památka 
(identifikace objektu ) 

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 
obec ) 

Celkové 
náklady 

2013          
(v tis. K č) 

příspěvek 
MK (v tis. 

Kč) 

příspěvek 
města 

Litom ěřice 
(v tis. K č) 

vlastník 
(v tis. 
Kč) 

dům čp. 148 Lidická ul. – 
oprava střechy PO 

830 277 221 332 

dům čp. 150/2  Jarošova 
ul.– oprava střechy PO 

500 167 133 200 

      
Kapucínský klášter č.p. 
206/3 – oprava střechy 
severního křídla církev 

720 241 191 288 

  
    

  
    

CELKEM   2 050 685 545 820 

 

  

Komise při výběru žadatelů vycházela z přidělené finanční kvóty MK, ke stavebnímu stavu objektů, a dále 
pak k tomu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. 
V roce 2012 provedl vlastník domu č.p. 150/2 Jarošova ulice z vlastních prostředků opravu a nátěr fasády, 
vlastník kapucínského kláštera v roce 2012 provedl opravu střechy a výměnu střešní krytiny na východním 
křídle objektu, na vybraných kulturních památkách je prováděna běžná údržba. Přihlédnuto bylo rovněž 
k tomu, jak vlastníci objektů respektují ustanovení památkového zákona.  


