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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
Komise pro urbanismus, architekturu a  

regeneraci městské památkové zóny 
 

z jednání č. 9 ze dne 08.04.2022 
 

č.j.: MUUO/31636/2022/SÚ/franz 
 č. spisu: 1027/2019 

počet stránek: 2 
počet příloh: 2  

 

Přítomni: 
Ing. arch. Petra Coufal Skalická, Tomáš Teplý, Ing. Michal Kokula,  
Josef Kraj, Ing. Miloš Popelář 

Omluveni: 
Ing. František Velínský, Ing. Milan Mariánek, Ing. Petr Vašek, 
Mgr. Ivana Panochová, Ph.D. 

Hosté: ---- 

Zapisovatel: Lukáš Franz 

Místo a čas jednání: 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova č.p. 16, zasedací místnost rady 
města, 13:00 hod. 

Program jednání: 

1. Seznam objektů ve vlastnictví města spadajících do městské 
památkové zóny. 

2. Projednání dostupných podkladů ke sportovnímu areálu Ústí nad 
Orlicí. 

 
 

1. Seznam objektů ve vlastnictví města spadajících do městské památkové zóny. 
 
Komisi byl předložen program regenerace městské památkové zóny Ústí nad Orlicí na období 2021 – 
2031, ve kterém je uveden přehled čerpání finančních prostředků získaných z programu regenerace 
v letech 2011 – 2021. Zároveň byla komise informována o objektech ve vlastnictví města 
nacházejících se na území městské památkové zóny. 
 
Návrhy a doporučení: 
 

Komise se seznámila z předloženými podklady a konstatuje, že na objekty ve vlastnictví města jsou 
finanční prostředky z programu regenerace čerpány průběžně. Dále komise diskutovala případnou 
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možnost využití programu na postupné předláždění náměstí (prostory loubí) a kultivaci označení 
komerčních prostor na objektech v MPZ, tato možnost bude prověřena. 
 
 

2. Projednání dostupných podkladů ke sportovnímu areálu Ústí nad Orlicí. 
 
Komisi byly předloženy zpracované podklady (studie) týkající se sportovního areálu a areálu bývalé 
Prefy. Komise se s předloženými podklady seznámila a diskutovala nad možným umístěním nové 
tenisové haly. Vzhledem k rozmanitosti podkladů se komise touto problematikou bude zabývat na 
dalším zasedání. Z důvodu nejasného budoucího programu (multifunkční hala, krytý plavecký bazén) 
pro řešení celého areálu Prefy se komise přiklání spíše k využití prostorových rezerv tam, kde realizaci 
tenisové haly nebrzdí dořešení zadání a vypracování územní studie, předepsané v územním plánu. 
 
 
Na závěr komise diskutovala opravu márnice a způsob zpevnění cest na hřbitově v Hylvátech. Dále 
byla otevřena otázka „vrakoviště“ v ulici Pivovarská č.p. 526. 
 
 

Termín příštího jednání:  
Příští jednání proběhne v pátek 20. května 2022. 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 15:00 hod. 
 
 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 – Studie „Dostavba a úpravy areálu Tenisového klubu Ústí nad Orlicí“ 
Příloha č. 2 – Prezenční listina ze dne 08.04.2022 
 

 

Zapsal: Lukáš Franz zapisovatel 12.04.2022 
 

Ověřil: Ing. arch. Petra Coufal Skalická předseda komise 19.04.2022 
 

 
 


