
Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     
č. 

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

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

Celkové 
náklady 

2017          
(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 Hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele Oprava oken, dokončení opravy vnější omítky a 
kamenných prvků.

obec 800 800 400

2 Fara, č.p. 142 Celková obnova střechy. církev 1 240 1 240 620

3 Kostel sv. Mikuláše z Bari Jedná se o celkovou obnovu venkovní fasády. církev 3 004 3 004 1 502

4 Muzeum, čp. 43 - 44

Bude provedena dodatečná hydroizolace stavby. 
Obvodové zdivo bude odkopáno na přibližnou 
úroveň podlahy sklepů, rubová strana bude 
opatřena hydroizolací a bude provedeno 
vodorovné podříznutí zdiva. V hlavním sále bude 
vybourána dodatečně postavená příčka. Ve 
vnitřním prostoru budou provedeny opravy 
povrchů, nové skladby podlah. Hlavní schodiště 
před vstupem do objektu z náměstí bude 
rozebráno a po provedení hydroizolace sklepů 
bude opětovně postaveno v původním členění. 

obec 5 085 5 085 2 543

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón na rok 2018

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: 



Příloha k Anketnímu dotazníku

5 Svobodova hrobka

Generální oprava – konzervace oplocení, 
konsolidace obvodového kamenného pláště, 
restaurování vybraných partií – figurální výzdoba 
a plastický reliéf ve štítu, instalace dveří, oprava 
oken, klempířských prvků, osazení nového 
vrcholového kříže a práce v interiéru.

obec 2 814 2 814 1 407

6 Tylovo divadlo, čp. 2 Obnova nátěru hlavních vstupních dveří obec 100 100 50

7 Bártova vila, čp. 136

Oprava oplocení - vysekání betonových 
vysprávek, scelení prasklin, doplnění chybějících 
míst, impregnace, celková obnova kovářských 
prvků plotových polí.

FO 619 619 310

13 662 13 662 6 832
Akce obnovy připravované na rok 2018 celkem


