
Město Český Brod 
KOMISE P Komise PRO REGENERACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A VEŘEJNÝ PROSTOR 

 náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

 

Zápis z jednání komise PRO REGENERACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A VEŘEJNÝ PROSTOR, která se 

konala dne 1. 12. 2022 od 18:00 hodin v budově radnice nám. Husovo č. p. 70, Český Brod 
 

Prezentace osob: 

Přítomni: V. J. Mrvík, M. Havlíčková, I. Kopecká, M. Semrád,  

Omluveni: Z. Bočková, P. Hertl, L. Kovářová, D. Novotný, J. Petrásek, J. Psota, A. Mach Šimerdová 

Hosté:   M. Havlíčková 
 

 

Program:  

1. Zhodnocení provedených akcí  

2. Různé  

3. Závěr 

 

1.1 Městské opevnění - v průběhu roku 2022 byla provedena oprava koruny zdiva a odstranění 

zásypu bašty (JV). 

 

1.2 Kouřimská brána – byla provedena oprava omítky, zajištění odtoku dešťové vody, oprava 

klempířských prvků. 

 

1.3 kostel sv. Gotharda – byla provedena oprava hlavních vstupních dveří. 

 

1.4  zvonice – ve vlastnictví Římskokatolické církve, Město Český Brod má tento objekt ve 

výpůjčce a jeho záměrem je využívání a zpřístupnění veřejnosti. 

 

1.5 Podlipanské muzeum – probíhá nová expozice bitvy u Lipan, připravuje se projektová 

dokumentace na rekonstrukci objektu (IROP). 

 

1.6 kostel Nejsvětější Trojice – proběhly stavební úpravy (nová výmalba, podlahy), zaústění a 

oprava vnějších dešťových svodů do kanalizační sítě. 

 

1.7 radnice č. p. 1 – probíhá rozsáhlá investiční akce vč. výstavby výtahu, bude provedena 

rekonstrukce interiéru, probíhá archeologický průzkum (původní barokní stavba). 

 

1.8  pomník Prokopa Holého – v r. 2021 byly dokončeny restaurátorské práce (očištění a zpevnění 

kamene), vč. kovových prvků, provedena úprava zeleně 

 

1.9 dům nám. Arnošta z Pardubic č. p. 40 (není KP) – fasáda objektu je stále v žalostném stavu, 

nebyl projeven zájem o provedení stavebních úprav 

 

1.10 Sokolovna – probíhá rekonstrukce suterénu 

 

1.11 kaple sv. Gotharda – po útoku vandalů bylo provedeno zajištění vstupního portálu, 

v souvislosti s touto událostí komise dává podmět k obnovení záměru instalace lávky přes Šemberu (v 

místech mezi supermarketem Lidl a kaplí). 

 



1.12  zvonice (u kostela sv. Havla) – byla položena šindelová krytiny po lucernu. 

 

1.13 křížek boží muka Liblice – bylo by potřeba provést renovaci podstavce. 

 

   

2. Různé 

 

2.1 proběhlo seznámení „Akce obnovy v Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2023“, viz příloha tohoto zápisu. 

 

2.2  nově se komise bude věnovat záměru obnovy - revitalizace nám. Arnošta z Pardubic. 

 

 

3. Závěr 

3.1 příští termín konání komise se předpokládá v únoru 2023, termín bude v předstihu upřesněn 

 

3.2 jednání komise bylo ukončeno v 19:15 hodin 

 

 

Zapsala: Žaneta Kadlecová, zapisovatelka 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skončeno v …………hodin 

Podpis účastníků 


