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Zádost

o zařazení do soutěže Památka roku - přihláška

Název památky: Barokní brána v Poěep|icích

IdentiÍikace památky:

obec: Počeplice' Psc: 411 08

T l ] i c e :  Ě  ň . ?  Ě

Pozemek parc. č.:880/1

okes: Litoměřice

Katastrálni území: Počeplice

rÝa-]: UstecKy

Rejstříkové číslo kultumí památky v Úsaedním seznamu kultu.ních paÍnátek ČR:
43386/s-2339/2

Žadatel (vlastník památLT): Město Štětí

Úplná adresa sídla u pnávnické osoby nebo místa trvalého pobytu u fozické osoby:

obec:  Šrět i  PSČ: 4| I  08

Cást obce: '
Ulice: Mírové náměstí č. p.:163 č. or.: .'.' ' '

Telefoďfax: 416 859 315

E-mail: město@steti.cz www: www'steti'cz

Kontaktní osoba: Radomil Kulhínek

Adresa: KIZ stětí' Dlouhá 689, 41 1 08 Štětí

e-mail: radek.kulhanek@steti.cz

Uživate| pamáÍkyI Město stěÍi

PotvÍzení o památkové obnově:
obnova pamálky p.oběhla v souladu s podmínkami závazného stanoviska olgrínu památkové péče
Městského- úřadu Litoměřice' odboIu školství' kultury' spo1tu a památkové péče, číslo jednací
65220/12/sKAslBza|234 a příslušný úřad obce s rozšiřenou působností doporučuje její nominaci.

ÍMĚsTSKÝ ÚHAD
223

razítko a podpis



1' stnrčná historie objektu
Barokní brrína byla postavena souěasně se solnicí v1' polovině 18. století a je vedle
solnice, kteráje také kultumi památkou a kostelíku sv. Jana Křtitele nejvýznačnější kultumí
památkou obce Počeplice.

2' plánotané v1uŽiti objekLu
Barokni brána je volně přístupná a viditelná ze silnice ll' tiídy. která spojuje Stětí
s Mělníkem. opraveÍý objekt zvýtazňuje památkovou a urbanisticLou hodnotu obce a
přispívá k posílení prostředí.

3. zdroje financování' event. Rozpočet
Město Stětí 60 582,. Kč
Ustecký kaj 54 4 1 8,- Kč

4. závěÍečný komentář a stučné zdůvodnění přihlášky:
opÍava balokní brány byla uskutečněna d|e záyazného stanoviska (viz příloha) a po
konzultacích s pracormíky NPÚ Ústí nad Labem a MěÚ Litoměřice' odbol pamálkové péče.
Každý rok Město Štětí oprawje dvě až tň kultumí nebo dÍobné památky a tak jsme jednu
z nich chtěli ukízat'

5. K přihlášce pňkládrime 7 ks foto$afií' Zríroveň tímto udělujeme souhlas sjejich
zveřejněním a v}užitím v límci plezentace soutěŽe (s podmínkou uvedení autora fotografií??).
BaŤevné foto$afie: Radomil Kulhánek' čb fotografieje z archíW NPU.

ve Štětí 9. 1.2014
lr)
lu'"''---

Radomil Kulhrínek
vedoucí K]Z stětí

Město štětl
'{,Jiturni a informajní ŽaříŽe;

Měs.a sťeh -
obchod L1i 703, 41t 0B stéii

1' |02514Á6' nl:.' .7n026446
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