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KOMISE PRO PAMÁTKOVOU PÉČI 

Zápis z jednání komise ze dne 7.12. 2022 
Přítomni: Martin Konečný, Alena Sellnerová, Irena Klepalová, Jana Cholinská, Kateřina 

Pospíšilová 

Pozváni: 

Omluveni: Tomáš Bartoň 

Neomluveni: — 

1. Zahájení 

Předseda skupiny zahájil jednání. 

2. Dopravní značení uvnitř městské památkové zóny 

Členové pracovní skupiny se zabývali umístěním některých značek uvnitř městské památkové 
zóny a navrhují prověřit, zda by nebylo možné některé ze značek umístit na fasády. Je nutné 
specifikovat záměr - návrh místa (fasády domu) a značky. Návrh předat veliteli městské policie 
Česká Kamenice. 

3. Obnova podlahy v kostele sv. Jakuba Staršího 

Předseda komise informoval o provedení podlahy. Členové pracovní skupiny vyjádřili kritiku 
na provedení ochrany stěn při realizaci - padání omítky. 

4. Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2023 

Pan Konečný navrhuje zařadit do akcí obnovy zrestaurování varhan v kostele sv. Jakuba Star
šího, hrobku Freinze Preidla v parku Poutní kaple Narození panny Marie. Členové pracovní 
skupiny s návrhy souhlasí. 

5. Památník veteránů a obětí všech válek 

Najednání byl zdůrazněn stav pomníku. Jeho obnova je možná z dotačních titulů např. z ná
rodních zdrojů - Ministerstva obrany ČR: Program 107290 - Zachování a obnova historic
kých hodnot 1 ( https://valecnehrobv.army.cz/dotace) . Pomník je zapsán v Centrální evidenci 
válečných hrobů. 

Město česká Kamenice | Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 

T +420 412 151 555 | F +420 412 584 361 | e-podatelna@ceska-kamenice.cz | D S cu5bsdg | IČ 00261220 | DIČ CZ00261220 



(http://evidencevh.armv.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE4202-41559&mt=%c4%8c  
esk%c3%al%20Kamenice&st=0&.') 

6. Rekonstrukce místností na zámku - pan Janda + dotační možnosti vyhlášené ÚK 
pro rok 2023 

Předmětem jednání komise byla dobrovolná činnost pana Jandy, který z vlastních prostředků 
postupně rekonstruuje prostory Zámku. Ze strany člena komise byl návrh činnost podpořit 
v rámci dotačních možností např. z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje - Pro
gram na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023 
(https://www.kr-usteckv.cz/program%2Dna%2Dzachranu%2Da%2Dobnovu%2Dku!turnich%  
2Dpamatek%2Dusteckeho%2Dkraie%2Dpro%2Drok%2D2023/d-1772608/p 1 =275716) Dle  
podmínek proLiranui musí bvt žadatelem \ lastník kulturní památkv a žadatel nesmí působit jako  
prostředník. Dále byla komise informována na další dotační možnosti z rozpočtu ÚK - a to na 
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu -
Ústeckého kraje pro rok 2023 
(https://ww\v.kr-usteckv.cz/prouram%2Dna%2Dzachranu%2Da%2Dobnovu%2Ddrobnvch%  
2Dpamatek%2Da%2Darchitekturv%2Ddotvareiici%2Dkulturni%2Dkraiiiui%2Dusteckeho%  
2Dkraje%2Dpro%2Drok%2D2023/d-1772602/pl=275716) 

Závěrem k aktualitám dotačních možností z rozpočtu ÚK byla podána informace o školení -
„Představení změn v dotačních programech památkové péče pro rok 2023 a to dne 6. 1. 2023 od 
10:00 hod. v budově A krajského úřad v místnosti č. 208." 

7. Výsadba - Dvořákova ulice 

Za informačním centrem ze strany ČEZu není proti natažení nového kabelu problém. Další 
jednání bude s Ing. Hladíkovou z NPÚ Ústí nad Labem. 

8. Zámecký vrch 

Zhotovitelem díla fa Prokop a syn. Dokumentace projednána s paní Klepalovou. 

9. Infopanel 

Infopanely lze umístit - nutné zajistit závazné stanovisko na umístění informačních panelů. 

Schválil dne 15. 2. 2023 Martin Konečný 

před^e^ komise^ 


