
 

Fomenko 

 

 

Z Á P I S 
z 10. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury konané dne 11. 9. 2019 

 

 

Dne 11. 9. 2019 se uskutečnilo jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury 

zřízené Radou města Karlovy Vary 

 

 

Místo jednání: Kancelář architektury města KAM KV°, náměstí Dr. Milady Horákové 

   

Doba jednání:       jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a ukončeno v 17:00 hodin 

 

Přítomni:               Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek,  

Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák (odchod 16:45 hod),  

MgA. Michaela Moc Káčerková (odchod 16:45 hod) 

 

Omluveni:  Mgr. Jindřich Čermák, Jaroslav Hrdlička, Jana Veselá  

 

Neomluveni:             --- 

  

Hosté :  MUDr. Pavel Bouška – vedení města 

Ing. František Škaryd – vedoucí OKŠT 

   Dipl. Ing. architekt Petr Kropp – ředitel KAM KV° 

   Petr Hájek – architekt  

     

             

Program jednání:   
 

1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 09/2019  

3. Císařské lázně a KSO – možná implementace sálu – KAM KV°  

4. Mimořádná žádost M/11/2019 – Senioři Karlovy Vary, z.s. – projekt 

„Společenské akce s tancem a hudbou“  

5. Program rozvoje kultury města Karlovy Vary 

6. Pojmenování nové železniční zastávky „Karlovy Vary – Aréna“ 

 

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Václav Benedikt.   

 

 

1. Schválení programu jednání  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jednání bylo přítomno pouze 6 členů komise a některé původně 

navržené body vyžadují širší diskusi v rámci komise, byl program jednání operativně upraven.  

 

Navržený program byl schválen. 
 



2 

 

pro :           6 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek, 

Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

2. Schválení zápisu č. 09/2019  

 

Zápis č. 09/19 z 9. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 11. 6. 2019 

byl schválen v navrženém znění.  

 

pro :  5 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Petr Holub,   

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

proti :   0 

zdržel se :       1 Ing. Mirko Holásek  

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Císařské lázně a KSO – možná implementace sálu – KAM KV° 

 

Architekt Petr Hájek seznámil přítomné členy komise s výsledky ověřovací studie na možné 

vytvoření resp. implementaci koncertního sálu pro účely KSO do objektu Císařských lázní. 

Předmětem této studie, kterou iniciovala organizace KAM KV°, je ověření možností a limitů 

využití části komplexu budov Císařských lázní pro koncertní sál a zázemí KSO.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města prověřit možné 

implementace lázeňských funkcí do objektu Císařských lázní vzhledem k plánované 

revitalizaci objektu v rámci memoranda o spolupráci města Karlovy Vary a Karlovarského 

kraje v symbióze s hlavní strategií města a regionu v podobě lázeňství a cestovního ruchu – 

komise žádá o vyjádření rady města k tomuto doporučení do 31.10. 2019.  

 

Dále komise doporučuje radě města prověřit sejmutí veškeré památkové ochrany z pavilonu 

přípravy rašeliny objektu Císařských lázní z 6.1. 2011 rozhodnutím Ministerstva kultury, č.j.: 

MK 42089/2011 OPP a to z toho důvodu, že objekt Císařských lázní včetně přípravny rašeliny 

jsou jednou nemovitostí s jedním parcelním číslem a LV a není známa možnost sejmutí 

veškeré památkové ochrany jen z části národní kulturní památky, když její hodnota je 

definována právě její celistvostí – komise žádá o vyjádření rady města k tomuto doporučení 

do 31.10. 2019.  

 

Komise žádá Radu města Karlovy Vary o seznámení se s ověřovací studií na možnou 

implementaci multifunkčního sálu a zázemí do dvorany Císařských lázní pro účely 

Karlovarského symfonického orchestru všem zastupitelům města Karlovy Vary v symbióze 

s jednáním zastupitelstva města dne 3. 9. 2019.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury se seznámila s ověřovací studií na vestavbu 

sálu a zázemí KSO do budovy Císařských lázní, s navrhovaným řešením je v souladu a tuto 

možnou implementaci v předloženém rozsahu podporuje.  
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pro :           6 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek, 

Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

4. Mimořádná žádost M/11/2019 – Senioři Karlovy Vary, z.s. – projekt 

„Společenské akce s tancem a hudbou“ 

 

Rezerva Komise kulturní, památkové péče a architektury po jednání a rozhodnutí rady města 

dne 2. 7. 2019 činí   8.000,- Kč.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury se seznámila s doručenou mimořádnou 

žádostí spolku Senioři Karlovy Vary, z.s. o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt  

„Společenské akce s tancem a hudbou“.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města přidělit spolku 

Senioři Karlovy Vary, z.s., IČO: 082 22 878, neinvestiční dotaci ve výši 8.000,- Kč na 

podporu projektu „Společenské akce s tancem a hudbou“.  

 

pro :           6 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek, 

Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

  

Rezerva Komise kulturní, památkové péče a architektury po rozdělení činí   0,- Kč.  

 

  

5. Program rozvoje kultury města Karlovy Vary   

 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary pod usnesením č. ZM/150/6/19 rozhodlo o zpracování 

Programu rozvoje kultury města Karlovy Vary. V této záležitosti proběhlo několik schůzek s 

radním pro kulturu MUDr. Pavlem Bouškou a dále s odborem strategií a dotací Magistrátu 

města Karlovy Vary, který obvykle zadává a financuje zpracování strategických a 

koncepčních materiálů města. Obecně lze tento úkol splnit dvěma způsoby – zadání 

zpracování „Plánu rozvoje kultury“ jako samostatného materiálu nebo rozpracování oblasti 

kultury v rámci aktualizace či zadání nového zpracování celkového strategického dokumentu 

města (např. SPURM). Po dohodě všech zúčastněných bude do procesu přípravy a zadání 

zapojen také odborný poradní orgán rady města, kterým je Komise kulturní, památkové péče 

a architektury.  

 

Vedoucí odboru Ing. František Škaryd členům komise představil rozsah, osnovu a způsob 

zpracování obdobných materiálů ve vybraných městech České republiky.  

 

 Program rozvoje kultury města Brna 

(zpracovatel: DHV CR s.r.o.) 
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 Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích  

(zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů s.r.o.) 

 

 Program rozvoje kultury města Plzně  

(zpracovatel: Agora CE o.p.s., Kvas o.s., JUDr. Krejsová, Mgr. Černík, Mgr. Pelcl)  

 

 Koncepce kultury Karlovarského kraje  

  (zpracovatel: Jan Prudík) 

 

  

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města zadat zpracování 

Programu rozvoje kultury města Karlovy Vary jako samostatného koncepčního materiálu.  

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje radě města oslovit a následně 

zadat zpracování Programu rozvoje kultury města Karlovy Vary místním odborníkům na tuto 

problematiku, kteří již mají se zpracováním obdobných materiálů praktické zkušenosti.  

 

pro :           6 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek, 

Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

6. Pojmenování nové železniční zastávky „ Karlovy Vary – Aréna“ 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury projednala materiál předložený odborem 

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, který se týká 

pojmenování nově zřizované železniční zastávky na trati č. 149 Mariánské Lázně – Karlovy 

Vary. Nová zastávka je navrhována mezi 51,220 – 51,400 km. V rámci stavby bude zřízeno 

vnější jednostranné nástupiště s bezbariérovým přístupem a osvětlení. Předložené návrhy 

k posouzení jsou: „Karlovy Vary – Aréna“ nebo „Karlovy Vary, Aréna“. Členové komise se 

v následné diskusi shodli na pojmenování „Karlovy Vary – Aréna“. 

 

Komise kulturní, památkové péče a architektury doporučuje název nové železniční zastávky 

„Karlovy Vary – Aréna“ na trati č. 149 Mariánské Lázně – Karlovy Vary a doporučuje toto 

pojmenování schválit v kompetentních orgánech města.  

 

pro :           6 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Ing. Mirko Holásek, 

Mgr. Petr Holub, Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

proti :   0 

zdržel se :       0   

 

Usnesení bylo přijato 

 

  

S ohledem na další domluvené aktivity se z jednání komise omluvili MgA. Michaela Moc 

Káčerková a Mgr. Jiří Klsák. Komise tak pozbyla usnášeníschopnosti. Zbývající část původně 

navrženého programu bude přesunuta na další jednání komise.  
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Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 9. 10. 2019 

od 15:00 hodin v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 

v 5. patře.  

 

  

  

 

Dne:   13. 9. 2019  

Zapsala: Jana Plevová 

 

 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

     předseda Komise kulturní, 

     památkové péče a architektury 

 


