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Geologický průzkum Nová Paka – areál kláštera Paulánů. Vypracoval Projekční a
průzkumný ateliér Ing. Jan Chaloupský aut. Ing. Trutnov, červenec 2004.
Posouzení stavu konstrukce krovu na budově kláštera v Nové Pace. Vypracoval Ing. Miluše
Dejmková Nová Paka, Krsmol, únor 2007.
Závazné stanovisko – odstranění havarijního stavu krovu, výměna klempířských prvků,
oprava nesoudržných omítek v místě zatékání. Vypracoval Městský úřad Nová Paka, odbor
školství a kultury Nová Paka 7. únor 2007
Vyjádření k opravě krovů, klempířských prvků a opravě omítek. Vypracoval Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích 7. únor 2007.
Zaměření stávajícího stavu budovy čp. 144 na parc. č. 166 pro stavebně historický průzkum.
Vypracoval GEOTRIGA, s.r.o. Nová Paka 21. únor 2007.
Stavebně technický průzkum objektu kláštera Paulánů v Nové Pace, Opolského 144, část
spravovaná občanským sdružením Život bez bariér v Nové Pace. Vypracoval Ing. Kikinčuk,
STAK Hradec Králové 2007.
Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a
hmyzem. Vypracoval INRECO s.r.o. Hradec Králové, říjen 2007.
Stavebněhistorický průzkum bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace. Vypracoval MgA.
František Václavík, Ing. Jiří Slavík, Hradec Králové, prosinec 2007.
Restaurátorský sondážní průzkum v bývalém Paulánském klášteře v Nové Pace.
Vypracovala Eva Skarolková – Stuchlíková ak. mal. Památkový dohled NPÚ Pardubice, září
2007.
Protokol o zkouškách zdiva – objekt klášter, Opolského 144, Nová Paka. Vypracoval
Technický a zkušební ústav stavební technika Praha, listopad 2007.
Závazné stanovisko – odstranění havarijního stavu krovu. Vypracoval Městský úřad Nová
Paka, odbor školství a kultury, Nová Paka, 26. únor 2008.
Ověřovací studie revitalizace bývalého kláštera Pavlánů v Nové Pace na kulturně
společenské centrum. Vypracoval ARX studio Praha 2009.
Závazné stanovisko – oprava dešťové kanalizace v atriu kláštera. Vypracoval Městský úřad
Nová Paka, odbor školství a kultury, Nová Paka, 11.únor 2011.
Architektonická studie revitalizace bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace. Vypracoval
ARX studio Praha, květen 2011.
Závazné stanovisko – revitalizace kláštera architektonická studie ARX studio Praha – Ing.
Doubek. Vypracoval Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury, Nová Paka, 25.
listopadu 2011.
Zaměření polohopisu a výškopisu ve 2D a 3D. Geodetické zaměření skutečného provedení
stavby přípojky vody, elektřiny, kanalizace, telefonu v areálu sdružení Život bez bariér.
Vypracoval Zeměměřická pozemková kancelář (ZPK) spol. s r.o. Stará Paka, 15. ledna 2012.
Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 144, Nová Paka – bývalý klášter Paulánů.
Vypracoval ARX studio Praha, duben 2012.
Protokol o měření objemové aktivity radonu v objektu. Vypracoval RADONtest Třebíč,
květen 2012.
Projektová dokumentace Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 144, Nová Paka.
Vypracoval ARX studio Praha, červenec 2012.
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby. Vypracoval Městský úřad Nová Paka, stavební
odbor, Nová Paka, srpen 2012.

V současné době čeká objekt na celkovou rekonstrukci. Ta bude realizována v závislosti na

možnostech financování projektu z Evropských, příp. dalších fondů. Život bez bariér, o.s. provádí
udržovací práce zabraňující dalšímu chátrání objektu. Podrobné informace týkající se revitalizace
objektu, včetně fotodokumentace a architektonické studie, naleznete na www.zbb.cz/stitky/projektklaster/.
V roce 2011 dokončil Život bez bariér, o.s. rekonstrukci hospodářské budovy bývalého klášterního
areálu. Celkový rozpočet projektu Centrum bez bariér v Nové Pace dosahoval částky necelých 30
milionů korun. Podrobné informace o projektu naleznete na www.zbb.cz/projekteu/.

Nová Paka, 3. července 2014

