
Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     

č. 
Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 

vlastníka (FO, 

PO, církev, 

obec, kraj)

Celkové 

náklady 2020          

(v tis. Kč) 

včetně DPH

Z toho náklady 

na "památkové" 

práce (v tis. Kč) 

včetně DPH

Potřeba státní 

podpory          

(v tis. Kč) 

včetně DPH

1
měšťanský dům č.p. 80, Masarykovo 

náměstí, r.č. KP: 35186/6-2591, st.p.č. 8 

oprava krovu, výměna střešní krytiny
FO 1430 1 430 715

2
hospodářská budova v areálu fary, 

Komenského, r.č. KP: 34754/6-2582, st. p.č. 

39/2 

vnější omítky III. etapa
církev 239 222 111

3
budova radnice č.p. 82, Masarykovo 

náměstí, r.č. KP 16789/6-2583, st.p.č. 1  

oprava vnějších omítek radniční věže
obec 550 518 259

4
budova radnice č.p. 82, Masarykovo 

náměstí, r.č. KP 16789/6-2583, st.p.č. 1

revitalizace podloubí: oprava pískovcového soklu východního a 

jižního průčelí, oprava kamenných schodišť, položení nové 

pískovcové dlažby na podloubí a související práce

obec 3 354 3 148 1 574

5
bývalá dívčí škola č.p. 288, Komenského, 

r.č. KP 23555/6-2584, st.p.č. 77

rekonstrukce střechy vč. výměny střešní krytiny z 

vláknocementových šablon za břidlici a přezdění komínových hlav, 

II. etapa

obec 1 575 1 490 745

6
měšťanský dům č.p. 10, Masarykovo 

náměstí, r.č. KP: 41732/6-2589, st.p.č. 451 

oprava omítek severního průčelí, oprava střechy dvorního traktu 

(nátěr krytiny, oprava klempířských prvků)
FO 350 300 150

7
zámek č.p. 75, Kostelní, r.č. KP: 32037/6-

2578, st. p.č. 58

nátěr okenních výplní
obec 550 500 250

8
pohřební kaple Haklova, katolický hřbitov, 

r.č. 17149/6-2593, součást p.p.č. 634

oprava zastřešení kaple
FO 200 200 100

9
kostel sv. Vavřince, Kostelní ulice, r.č. 

46451/6-2579, st.p.č. 12

oprava korunní římsy a oprava okraje střechy kostela
církev 500 500 250

10
chalupa č.p. 118, Zvědavá ulička, r.č. KP: 

30730/6-2619, st.p.č. 620

oprava zděné části domu
FO 3 497 1 123 562

11
chalupa č.p. 119, Zvědavá ulička, r.č. KP: 

47733/6-2620, st.p.č. 617

oprava krovu
FO

12
zámek č.p. 75, Kostelní, r.č. KP: 32037/6-

2578, st. p.č. 58

celková oprava ohradní zdi 
obec

12 245 9 431 4 716
v Jilemnici dne

Ing. Martin Šnorbert

vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku 

MěÚ Jilemnice

Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Jilemnice


