
 

 

 

 

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

 

 

Dne 9. 10. 2019 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 15:00 hodin a ukončeno v 17:15 hodin 
 

Přítomni:               Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák, 
Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub (příchod v 15:15 hod),  
Jaroslav Hrdlička, MgA. Michaela Moc Káčerková (odchod 16:45 hod), 

Mgr. Jiří Klsák 
 

Omluveni:  Jana Veselá  
 
Neomluveni:             --- 

  

Hosté :  ---  

     
             
Program jednání:   

 
1. Schválení programu jednání  

2. Schválení zápisu č. 10/2019   
3. Informace z odboru – Kronika města 2017  
4. Návrh Street art ploch na území města Karlovy Vary 

5. Seznam „postižených“ nemovitostí v majetku SMKV a třetích osob na území 
města a MPR 

6. Vřídlo – dotazník 
7. Usnesení komise a jejich život 
8. Plán práce komise 

9. Různé 
 

 
Jednání zahájil a řídil předseda komise Ing. Václav Benedikt.   
 

 
1. Schválení programu jednání  

  

Navržený program byl schválen. 
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pro :  7 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  
   Ing. Mirko Holásek, Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák,  
   MgA. Michaela Moc Káčerková 

proti :  0 
zdržel se :       0   

 
Usnesení bylo přijato 
 

 
2. Schválení zápisu č. 10/2019  

 
Zápis č. 10/19 z 10. jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury ze dne 11. 9. 
2019 byl schválen v navrženém znění.  

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

Jaroslav Hrdlička, Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 
proti :  0 
zdržel se :       1 Mgr. Jindřich Čermák   

 
Usnesení bylo přijato 

 
 

3. Kronika města Karlovy Vary 2017  

 

Projednávání tohoto bodu bylo přesunuto do bodu Různé.  
 

 
4. Návrh Street art ploch na území města Karlovy Vary 

 

Komise široce diskutovala nad Street art plochami na území města Karlovy Vary jako 
možnosti upozornění paradoxního nevyužívání objektů, různých materiálových kompozic v 

rámci města, ploch a stěn s možností vytvoření soutěže mladých výtvarníků pro oživení 
veřejného prostoru. Možného znázornění historických souvislostí městských částí, zaniklých 

objektů, tradic a tváře města. Podchody, mosty, sloupy, volné zdi, nevzhledné ploty, bariéry, 
stěny vybydlených domů apod. 
 

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města žádá 
radu města Karlovy Vary o zadání dotazníkové soutěže k určení a vyhodnocení ploch na 

území města Karlovy Vary, které by byly vhodné k realizaci Street Art ploch (do 30.12.2019);  

a 2) provedením výtvarné soutěže s výběrem možných realizací – maximálně tří míst na území 
města Karlovy Vary (do 31.3.2020). 

 
pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  
   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková  
proti :  0 

zdržel se :       0    
 
Usnesení bylo přijato 
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5. Seznam „postižených“ nemovitostí v majetku SMKV a třetích osob na území 

      města a MPR 

 

Komise diskutovala nad stavem budov, pozemků a komplexů v majetku města se špatným, 
nevhodným či žádným využitím. Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou 

péči a architekturu města navrhuje vytvoření strategického plánu na využití v souvislosti s 
kulturou prostředí města, s možností pořádání veřejných kulturních akcí a celkového oživení 
městského prostředí. Sestavení seznamu objektů, pozemků a komplexů na území města a na 

území MPR v majetku soukromých právnických či fyzických osob, které negativně ovlivňují 
prostředí města, jsou evidentně ve špatném stavu, případně u nich hrozí újma na majetku či 

zdraví osob. Apel na stavební úřad a NPÚ ke sjednání nápravy, či sankciování takové 
skutečnosti. 
 

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města žádá 
radu města Karlovy Vary o zadání vypracování seznamu nemovitostí, či samostatných 

hmotných, krajinných, přírodních a výtvarných prvků na území města Karlovy Vary a na 
území MPR, které jsou v majetku třetích, právnických či fyzických osob a které jsou evidentně 
zanedbané, ve špatném či dokonce havarijním stavu, které ohrožují ve smyslu možné újmy na 

zdraví a majetku, či morálně, esteticky svým stavem negativně ovlivňují prostředí, ve kterém 
se nacházejí. Dále komise žádá o vypracování seznamu stejně vágních objektů ve stejném 

prostředí v majetku města Karlovy Vary. Oboje s žádostí o vypracování do 31.10. 2020. 
 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  

   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  
   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková  
proti :  0 

zdržel se :       0    
 

Usnesení bylo přijato 
 
 

6. Vřídlo – dotazník 

 

Komise diskutovala nad vytvořením dotazníkové akce v centru města na téma „Budoucí 
podoba Vřídelní kolonády“ pro návštěvníky města s uvedením všech možných alternativ 
(oprava a udržování současné, replika historické litinové, architektonická soutěž na novou 

dominantu) s možností přímého hlasování na základě načtení QR kódů apod. 
 

Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města žádá 
radu města Karlovy Vary o zadání vypracování veřejné dotazníkové akce v historickém jádru 
města s cílovou skupinou cizinců a návštěvníků města na téma „Budoucí podoba Vřídelní 

kolonády“ s uvedením všech v současnosti navrhovaných alternativ: 
a) rekonstrukce a udržování současné; 

b) obnova historické litinové; 
c) architektonická soutěž na novou Vřídelní kolonádu; 

a to v co nejkratším možném termínu (nejpozději do 30.11.2019) se zpětnou konzultací 

navržené podoby dotazníkové akce s komisí rady města Karlovy Vary pro kulturu, 
památkovou péči a architekturu města. 
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pro :  4 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Petr Holub,  
Jaroslav Hrdlička 

proti :  3 Ing. Mirko Holásek, Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková 

zdržel se :       1 Mgr. Jindřich Čermák   
 

Komise nepřijala usnesení 
 
 

7. Usnesení komise a jejich život 

 

Komise žádá o informaci ve věci přijetí či nepřijetí usnesení Komise rady města Karlovy Vary 

pro kulturu, památkovou péči a architekturu města radou města Karlovy Vary a o krocích 
vedoucích k jejich naplnění v případě jejich přijetí. Pokud je problémem nespecifikování 
termínů pro vyřízení, zvážení revokace těchto usnesení s uvedením termínů na procesování.  

 
Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města žádá 

radu města Karlovy Vary o informaci k procesování usnesení komise radou města a to pro 
komise 01 až 09/2019 – žádost o informaci do 30.11.2019.  
 

pro :  8 Ing. Václav Benedikt, Daniela Bouzová, Mgr. Jindřich Čermák,  
   Ing. Mirko Holásek, Mgr. Petr Holub, Jaroslav Hrdlička,  

   Mgr. Jiří Klsák, MgA. Michaela Moc Káčerková  
proti :  0 
zdržel se :       0    

 
Usnesení bylo přijato 

 
 

8. Plán práce komise 

 

Předseda komise Ing. Václav Benedikt požádal členy komise o iniciativu při řešení podnětů – 
témat vzešlých ze setkání s občany v rámci Fóra města Karlovy Vary, z webových stránek 
magistrátu města a plánu práce sestaveného předsedou komise počátkem roku 2019.  

  
 Podněty na Divadelní scénu, malé kluby – Mgr. Jindřich Čermák; 

 Podněty na památkovou péči – Mgr. Jiří Klsák; 
 Podněty na pouliční produkci na veřejných prostranstvích – Ing. Mirko Holásek; 
 Podpora na obnovu varhan v Karlových Varech – MgA. Michaela Moc Káčerková. 

 
 

9. Různé 

 

 Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města 
žádá OKŠT o předložení Kroniky města za rok 2017 v  digitální podobě.  

 

 Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města 
doporučuje radě města Karlovy Vary postupné zdigitalizování všech kronik města 

Karlovy Vary a umístění na web. Vzhledem k finanční náročnosti doporučuje využití 
grantů.  
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 Komise rady města Karlovy Vary pro kulturu, památkovou péči a architekturu města 
ukládá tajemnici komise zajistit prezentaci využití areálu Staré vodárny v Tuhnicích 
prostřednictvím zřízené Pracovní skupiny při RM.    

 
 

Příští jednání Komise kulturní, památkové péče a architektury se uskuteční dne 5. 11. 2019 

od 15:00 hodin v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 
v 5. patře.  

 
 

  
 
 

Dne:   11. 10. 2019  
Zapsala: Jana Plevová 

 

 

 

 

Ing. Václav Benedikt 

     předseda Komise kulturní, 
     památkové péče a architektury 

 

 
 


