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Zápis z jednání památkové komise RMČ Praha 10,
které se konalo dne 28. 3. 2022 v radničním salonku
úřadu MČ Praha 10 od 17.00 do 17.50 hod.
Přítomní členové komise
Mgr. Šárka Gandalovičová
Ing. Jarmila Bendová
Mgr. Michal Kočí
Jiří Komrska
Olga Koumarová
Ing. Tomáš Pek, S.E.
Omluvení členové komise
Mgr. Barbora Špičáková

Jednání komise bylo zahájeno v 17.00 hod.
Program jednání
1. Zahájení a schválení programu
2. Posouzení žádosti o dotaci na základě článku XI. bodu A Zásad dotačního programu
městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité
objekty na území městské části Praha 10 v roce 2022
3. Projednání žádosti o možnost bezplatné opravy pomníku v kolonii Na Slatinách, k. ú.
Michle, parc. č. 3098/1
4. Různé
Průběh jednání památkové komise RMČ Praha 10
Na úvod jednání nechala Mgr. Gandalovičová hlasovat o programu jednání komise.
Výsledek hlasování o programu jednání:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Program jednání komise byl schválen.
Následně předsedkyně otevřela bod k posouzení žádosti o dotaci na základě článku XI. bodu A Zásad
dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné
nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2022.
V 17.05 se na jednání dostavil Ing. Tomáš Pek, S.E.
Ing. arch. Vašek představil žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Vršovice na obnovu
kovových prvků na dveřích kostela sv. Václava. Tato žádost navazuje na obdobný projekt v loňském
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roce, kdy farnost žádala o poskytnutí prostředků na obnovu kovových výplňových prvků v interiéru
kostela. Dále bylo uvedeno, že letošní žádost dodržela veškeré formální náležitosti a farnost v ní
požaduje finanční prostředky ve výši 77.000 Kč.
Ing. Pek, S.E. se dotázal kolik prostředků je určeno na tento program pro letošní rok. Ing. arch. Vašek
odpověděl, že na dotační program je v tomto roce vyčleněno 500.000 Kč a v řádném termínu dorazila
pouze tato žádost.
Mgr. Gandalovičová na základě toho formulovala znění stanovisko: „Památková komise rady městské
části Praha 10 doporučuje na základě předložené žádosti Římskokatolické farnosti u kostelů sv.
Mikuláše a sv. Václava ve Vršovicích o poskytnutí dotace na obnovu kovových dveřních výplní
v kostele sv. Václavav k. ú. Vršovice radě MČ Praha 10 projednat předmětnou žádost a doporučit
zastupitelstvu MČ Praha 10 schválit poskytnutí dotace ve výši 77.000,- Kč.“ Poté nechala o navrženém
stanovisku hlasovat.
Výsledek hlasování o doporučení poskytnutí dotace na obnovu kovových prvků na dveřích kostela sv.
Václava:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Doporučení Radě MČ Praha 10 bylo schváleno.
Další bod k opravě pomníku v kolonii Na Slatinách na výzvu předsedkyně Mgr. Gandalovičová zahájil
Ing. arch. Vašek a na úvod představil počátek námětu na bezplatnou opravu předmětného pomníku
věnovaného obětem 2. světové války. Nejprve se na úřad městské části obrátil p. Vlasák s tím, že je
ochotný opravu zdarma provést. Pomník se však nachází na pozemku, který je ve svěřené péči
městské části Praha 10, ta jej však pravděpodobně nevede ve své evidenci majetku.
Na základě následné debaty Mgr. Gandalovičová ocenila inciativu p. Vlasáka a navrhla, že nebude
v této věci dávat k hlasování žádné usnesení. Na základě obecné shody s ostatními členy komise byly
definovány čtyři body, které by měly být do dalšího zasedání památkové komise objasněny:
1. zjistit majetkoprávní vztahy ohledně pomníku a stav jeho evidence,
2. dotázat se p. Vlasáka, zda je ochoten provést obnovu svépomocí,
3. jaké má s tímto typem obnovy zkušenosti,
4. jaká je jeho představa o způsobu obnovy.
Mgr. Gandalovičová pověřila Ing. arch. Vaška ke zjištění těchto skutečností.
Do závěrečného bodu různých příspěvků se díky iniciativě Ing. Peka, S.E. další debata vedla o stavu
rozpracování projektu demolice a následné výstavby v místech stávajícího KD Eden. Ing. Pek, S.E.
požádal, aby na dalším zasedání památkové komise byla prezentována aktuální situace a zároveň
perspektiva tohoto území. Mgr. Gandalovičová stejně jako v přechozím bodě pověřila Ing. arch.
Vaška, aby zjistil momentální situaci ohledně areálu KD Eden.
Další debata se vedla o dění kolem poničené vily v ulici Na Šafránce. Členové komise se domluvili, že
se budou vzájemně informovat ohledně momentální situace a na některém z dalších jednání se k této
problematice vrátí.
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Tím byl závěrečný bod uzavřen a jednání komise bylo ze strany předsedkyně Mgr. Gandalovičové
ukončeno v 17.50 hod.

podpis předsedkyně
Mgr. Šárka Gandalovičová

podpis tajemníka
Ing.arch. Jan Vašek

Zápis byl vyhotoven dne 30. 3. 2022.
Součástí zápisu je stanovisko č. KPAM/34/1/2022.

Přílohy
1)

prezenční listina
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STANOVISKO PAMÁTKOVÉ KOMISE RMČ PRAHA 10
č. KPAM/34/1/2022
ze dne 28. 3. 2021

k posouzení žádosti o dotaci na základě článku XI. bodu A Zásad dotačního programu
městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité
objekty na území městské části Praha 10 v roce 2022

Památkové komise RMČ Praha 10
I. DOPORUČUJE
na základě předložené žádosti Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava ve
Vršovicích o poskytnutí dotace na obnovu kovových dveřních výplní v kostele sv. Václavav k. ú.
Vršovice radě MČ Praha 10 projednat předmětnou žádost a doporučit zastupitelstvu MČ Praha 10
schválit poskytnutí dotace ve výši 77.000,- Kč.

Průběh hlasování:
PŘÍTOMNO
6

PRO
6

PROTI
0

Podpis předsedkyně KPAM

Mgr. Šárka Gandalovičová

QF 42-02-07/03

ZDRŽEL SE
0

NEHLASOVAL
0

