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Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny 

konané dne 21. listopadu 2016 

 

Přítomni: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Ing. Irena Vomáčková, Ing. arch. Markéta 

Havlíčková, PhDr. Ladislava Lebedová, Martin Semrád, Jitka Kocourková, Zdenka 

Bočková, Bc. Lenka Kovářová, Bc. David Novotný 

 

Omluveni: Milan Groh, Ludmila Raková, Jan Psota 

Zapisovatelka: Zdenka Bočková 

 

 

Jednání komise bylo zahájeno v 17.30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu předsedou 

komise Vladimírem Jakubem Mrvíkem. K minulému zápisu nebyly od členů komise 

vzneseny žádné připomínky, komise tedy přistoupila k projednání následujících bodů 

programu: 

 

1. Zhodnocení akcí v Městské památkové zóně v roce 2016  

2. Anketní dotazník 2016 

3.   Informace k vegetačním úpravám na náměstí Arnošta z Pardubic 

4.   Informace ke kapličce sv. Gotharda 

5.   Různé 

 

1. Zhodnocení akcí v Městské památkové zóně v roce 2016 

 

 Předseda komise uvedl, že byla dokončena plánovaná oprava části koruny hradeb. 

Prováděcí firma odborně a s citem provedla opravu chybějících prvků hradební  

koruny. 

 U kostela sv. Gotharda byla dokončena oprava severní strany včetně vitráží. 

 U sokolovny byla dokončena čelní fasáda, a to i díky snaze sokolů, kteří získali řadu 

dotací nejen od města Český Brod. Pro špatný stav byly ze střechy sokolovny sejmuty 

plastiky čtyř gryfů. Po získání dalších financí budou zhotoveny kopie. 

 U domu čp. 12 byla podána žádost na Ministerstvo kultury na opravu fasády, 

restaurování obrazu sv. Gotharda a zhotovení nových dřevěných výkladců. Tyto 

žádosti z rezervy MK na rok 2016 nebyly podpořeny. Předseda komise proto podal 

návrh radě města realizovat plánované opravy tohoto domu z financí získaných 

z pronájmu prostor v čp. 12. 

 U všech vytipovaných historických objektů byly doplněny skleněné informační tabule 

o historii těchto objektů. Zároveň byla na místním hřbitově umístěna informační 

tabule o významných osobnostech, které mají na tomto hřbitově hrob. 

 

2. Anketní dotazník 2016 

 

 Do Anketního dotazníku pro získání dotace na opravu v příštím roce byly zařazeny 

tyto akce: 

 
Poř.     

č.  

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy 

(stručná 

charakteristika) 

Celkové 

náklady 

2017          

(v tis. Kč) 

včetně 

DPH 

Z toho 

náklady na 

"památkov

é" práce             

(v tis. Kč) 

včetně 

DPH 

Potřeba 

státní 

podpory          

(v tis. 

Kč) 

včetně 

DPH 
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1 Pomník Prokopa Holého 105733 restaurování 

pomníku 

1 146 1146 573 

2 Zvonice u kostela sv. Gotharda 37731/2-

712/2 

celková obnova 15 760 15760 7880 

3 Kouřimské předbraní 30659/2-714 oprava omítky a 

klempířských 

prvků 

1 156 1156 578 

4 Podlipanské muzeum 12417/2-4239 repasování 

okenních výplní 

190 190 95 

5 Kostel Nejsvětější Trojice 33567/2-713 oprava 

kamenných 

prvků 

69 69 34 

6 Sokolovna 105745 oprava fasády 800 800 400 

7 Kostel sv. Gotharda 37731/2-712 obnova vnějšího 

pláště 

1615 1615 807 

8 Kostel sv. Gotharda 37731/2-713 restaurování 

dveří 

160 160 160 

9 Středověké městské opevnění 30659/2-714 pokračování 

opravy pod 

korunou hradeb 

2 726 2726 1363 

 Celkem   23622 11890 

 

 

3.   Informace k vegetačním úpravám na náměstí Arnošta z Pardubic 

 

Ing. Koubek zhotovil pasport zeleně na náměstí, který byl odsouhlasen i radou města. Úprava 

zeleně proběhne pravděpodobně koncem roku 2016 a počátkem roku 2017. K úpravě 

chodníků a komunikací by mělo dojít až v dalších letech v závislosti na dostatku financí a 

dostupných dotačních titulech. 

 

4.  Informace ke kapličce sv. Gotharda 

 

Pro revitalizaci kapličky sv. Gotharda u stezky Břetislava Jedličky Brodského byl proveden 

stavebně-historický průzkum. Rozpočet na opravu je cca 350 tis Kč bez DPH. Kaplička byla 

zapsaná do seznamu památek v roce 1995, bohužel památková zóna končí cca 20m před 

kapličkou. Odbor rozvoje sleduje dotační tituly pro případnou možnost podání žádosti, 

požádal i o oddělení pozemku pod kapličkou. Stezku i okolí kapličky udržuje TS. Komise 

životního prostředí navrhovala při svém jednání zhotovení spojovacího mostku přes Šemberu 

v oblasti mezi Lidlem a Penny pro oživení oblastí stezky a kapličky. Komise pro regeneraci 

MPZ tento námět podporuje. 

 

5.  Různé 

 

 V návrhu do rozpočtu města je i oprava zdi s výklenky související s hradbami a oprava 

křížku v Liblicích. 
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 Paní profesorka Lebedová informovala o dokončení rekonstrukce prostoru bývalé 

márnice po NZDM Klubu Zvonice. Prostor je nyní využíván pro setkávání členů 

Českobratrské církve evangelické i pro klubové pořady pro veřejnost. 

 Rada města v říjnu schválila dokument Aktualizace Programu regenerace městské 

památkové zóny v Českém Brodě, který je důležitou přílohou žádostí na Ministerstvo 

kultury. 

 

 

Schůzka Komise RMPZ byla ukončena v 18.50 hodin, předseda poděkoval za účast. Termín 

další komise byl stanoven v závislosti na vyrozumění o rozdělení dotace na regeneraci MPZ 

pro rok 2017, nejsou žádné body pro doporučení radě města. 

 

 

 

 

Zapsala: Zdenka Bočková 

 

Ověřil:  PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., předseda komise 

  


