
 

 

 

Z Á P I S 
z 1. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 04. 01. 2023 

 

 

Dne 04. 01. 2023 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

 

Místo jednání: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro   

 

Doba jednání:     jednání bylo zahájeno v 14:00 hodin a ukončeno v 16:15 hodin 

 

Přítomni:               Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek, Petr Kolář,  

 Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth 

 

Omluveni: --- 

 

Neomluveni:        --- 

  

Hosté: Martin Dušek – náměstek primátorky  

 Ing. Bc. František Škaryd – vedoucí OKŠT 

 Ing. Michaela Tůmová – zastupitelka města   

  

    

    

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Představení členů komise 

3. Termíny jednání komise 

4. Seznámení se základními dokumenty : 

 Jednací řád komisí Rady města Karlovy Vary 

 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary  

5. Návrh na přejmenování zastávky MHD 

6. Pojmenování nových ulic – Tašovice, Olšová Vrata 

7. Dotace do oblasti památek 

8. Dotace do oblasti kulturních aktivit  

9. Různé 

   

 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr. Štěpánka Steinová.  
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1.  Schválení programu jednání 

 

Navržený program byl schválen. 

 

pro : 7 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek, Petr Kolář,  

  Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

    

2.  Představení členů komise 

 

Proběhlo představení předsedkyně komise Mgr. Štěpánky Steinové, jednotlivých členů komise, dále 

náměstka primátorky Martina Duška, vedoucího odboru kultury, školství a tělovýchovy               

Ing. Bc. Františka Škaryda a tajemnice komise Jany Plevové. 

 

3.  Termíny jednání komise  

 

Členové komise se domluvili na pravidelném termínu jednání Komise kulturní, památkové péče a 

architektury, a to každou první středu v měsíci od 14:00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu 

města Karlovy Vary.  

 

4.  Seznámení se základními dokumenty pro práci v komisi  

 

Tajemnice komise Jana Plevová zaslala e-mailem členům komise materiály týkající se jejich práce 

v komisi. Jednalo se o tyto dokumenty: 

 

 Jednací řád komisí Rady města Karlovy Vary; 

 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary. 

 

Vedoucí odboru Ing. Bc. František Škaryd seznámil členy komise s těmito dokumenty. 

V souvislosti s rozdělováním dotačních finančních prostředků, do jehož procesu je komise také 

zapojena, je důležité upozornit na ustanovení čl. 6 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady města 

Karlovy Vary, dle kterého člen komise, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že se zřetelem 

k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci 

jiný osobní zájem, je povinen oznámit svůj poměr k projednávané věci před zahájením 

projednávání předmětného bodu jednání předsedajícímu komise. Tato skutečnost (možný střet 

zájmů) bude zaznamenána v zápise z jednání komise. 

  

5.  Návrh na přejmenování zastávky MHD 

 

V souvislosti s rekonstrukcí Císařských lázní a jejich plánovanému otevření v roce 2023 předložil 

občan města Komisi kulturní, památkové péče a architektury návrh na přejmenování zastávky MHD 

z původního označení „Lázně I“ na „Císařské lázně“. Nový název autobusové zastávky „Císařské 

lázně“ bude srozumitelnější pro návštěvníky Karlových Varů.  

 

Předložený návrh byl následně široce diskutován. V rámci diskuse zazněly důvody pro i proti 

přejmenování této autobusové zastávky.  
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Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města ve spolupráci s Dopravním 

podnikem Karlovy Vary a.s. se zabývat přejmenováním zastávky MHD „Lázně I“ na nové označení 

„Císařské lázně“, přičemž aby toto přejmenování nebylo doprovázeno zvýšenými náklady mohlo by 

být realizováno při změně jízdních řádů MHD.  

 

pro : 7 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek, Petr Kolář,  

  Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

6.  Pojmenování nových ulic – Tašovice, Olšová Vrata 

 

Odbor územního plánování a stavební úřad, oddělení úřad územního plánování, požádal Komisi 

kulturní, památkové péče a architektury o doporučení názvů nových ulic v městských částech 

Tašovice a Olšová Vrata. Názvy ulic byly navrženy podle své polohy či místa a podle pomístních a 

místních názvů, rovněž s ohledem na místní názvy v lokalitách již užité.  

 

a) Olšová Vrata 

 

Členové komise se seznámili s předloženými návrhy názvů ulic a v následné diskusi se shodli na 

pojmenování nových ulic v městské části Olšová Vrata takto : 

 

P.p.č. 326/10 k.ú. Olšová Vrata – „U Hřbitova“; 

P.p.č. 340/2, 340/41 k.ú. Olšová Vrata – „U Pilského lesa“; 

P.p.č. 318/30, 329/2 k.ú. Olšová Vrata – „Kateřinská“.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje názvy nových ulic v městské části 

Olšová Vrata – „U Hřbitova“, „U Pilského lesa“ a  „Kateřinská“  a doporučuje toto pojmenování 

schválit v kompetentních orgánech města.  

 

pro : 7 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek, Petr Kolář,  

  Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

b) Tašovice  

 

Členové komise se seznámili s předloženým návrhem názvu ulice v městské části Tašovice takto : 

 

P.p.č. 123/45 k.ú. Tašovice – „Rovnoběžná“; U Pyramidy“ nebo „Na Rozcestí“. 

 

Členové komise se neshodli na novém názvu ulice v městské části Tašovice, neboť předložené 

návrhy nejsou do řešené lokality vhodné nebo se obdobně nazývají lokality v jiných částech města. 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury ukládá tajemnici komise požádat o nový návrh  

názvu ulice v městské části Tašovice, případně zajistit pracovníky z oddělení územního plánování 

odboru územního plánování a stavebního úřadu na další jednání komise.  
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pro : 7 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek, Petr Kolář,  

  Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

7.  Dotace do oblasti památek 

 

Vedoucí odboru Ing. Bc. František Škaryd seznámil členy komise se systémem rozdělování dotací 

na podporu obnovy památek a památkově hodnotných objektů.  

 

Tajemnice komise následně seznámila členy komise s finanční částkou, která byla schválena 

v rámci rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na podporu realizace projektů v dotačním titulu 

„Obnova památek a památkově hodnotných objektů“ v kalendářním roce 2023. Jedná se o částku ve 

výši 300.000 Kč.  

 

Členové komise se seznámili s doručenými žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu města.   

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury projednala předložené řádné žádosti o poskytnutí 

dotace na obnovu památek a památkově hodnotných objektů v roce 2023 a doporučuje Radě města 

Karlovy Vary přidělit neinvestiční dotace na podporu konkrétních projektů v celkové částce 

300.000 Kč. Návrh rozdělení tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.  

 

Konkrétní hlasování o jednotlivých žádostech je uvedeno v přiložené tabulce.  

 

U žádosti č. 3 (Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role) se zdržela Ing. Jana Michková, 

u žádosti č. 8 (Eliška a Richard Královi) se zdržel Mgr. Jan Rezek.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky žadatelů několikanásobně převýšily částku vyčleněnou      

v rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na poskytování příspěvků na podporu obnovy památek 

a památkově hodnotných objektů, nebylo možné podpořit všechny doručené žádosti o dotaci. 

 

Finanční prostředky na podporu obnovy památek a památkově hodnotných objektů v roce 2023 

byly rozděleny ve výši 300.000 Kč. V rezervě Komise kulturní, památkové péče a architektury po 

tomto rozdělení neinvestičních dotací nezbývají žádné prostředky.  

  

8.  Dotace do oblasti kulturních aktivit  

 

Členové komise přesunuli bod rozdělování finančních prostředků do oblasti kulturních aktivit na 

další jednání komise, která proběhnou ve dnech 25. 01. 2023 a 01. 02. 2023. 

 

9.  Různé  

 

  Reliéf Karla IV. ve vestibulu Magistrátu města Karlovy Vary  

 

Ing. Jiří Hájek informoval členy komise o jednání s primátorkou města ve věci návrhu na částečnou 

úpravu vestibulu Magistrátu města Karlovy Vary, konkrétně odstranění sádrokartonové stěny s 

televizní obrazovkou, za kterou je umístěno porcelánové panó o velikosti 200 x 300 cm autora 

Milana Neuberta z roku 1990.  
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Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města zabývat se možnostmi, které 

povedou k odstranění sádrokartonové stěny s televizní obrazovkou ve vestibulu Magistrátu města 

Karlovy Vary tak, aby mohlo být návštěvníkům úřadu opět zpřístupněno umělecké dílo autora 

Milana Neuberta z roku 1990, včetně nalezení finančních prostředků potřebných na realizaci této 

akce.  

 

pro : 7 Mgr. Štěpánka Steinová, Ing. Václav Benedikt, Ing. Jiří Hájek, Petr Kolář,  

  Ing. Jana Michková, Mgr. Bc. Jan Rezek, Denis Roth  

proti : 0  

zdržel se : 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 25. 01. 2023 

od 14:00 hodin v budově Alžbětiných lázní, Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, společenský 

sál 1. patro.  

 

 

 

Dne: 06. 01. 2023 

Zapsala: Jana Plevová  

 

 

 

      Mgr. Štěpánka Steinová 

    předsedkyně Komise kulturní, 

    památkové péče a architektury 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  Návrh na rozdělení dotací na podporu Obnovy památek a památkově hodnotných  

        objektů v roce 2023 


