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Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci  
Programu regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov  

a  

PR městské památkové zóny Český Krumlov-Plešivec na rok 2023 
 

Akce obnovy kulturní památky: 

I.  Údaje o objektu 
 

1.  Městská část ……………………………………………… 

2.  Ulice……………………………………………………… 

3.  Číslo popisné …………………………………………….. 

4.  Parcelní číslo …………………………………………….. 

5.  Zastavěná plocha (m2) …………………………………… 

6.  Rejstříkové číslo kulturní památky ………………………. 

 

II. Údaje o majiteli (majitelích) a objektu 

 

1.Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště (FO) nebo název a sídlo 

firmy, IČ (PO) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Druh vlastníka (FO, PO, církev, město): ……………………Plátce DPH: Ano  Ne (vyznač) 

telefon ………………………… e-mailovou adresu   ……………………………………… 

Kontaktní osoba (např. projektant), tel: ………………… e-mail: …………………………… 

 

2. Současné využití objektu (počet a velikost byt. jednotek, počet provozoven a druh 

podnikatelské činnosti)     

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

    

 

III. Údaje o obnově objektu 

 

1. Celkový stav objektu (stručný popis)  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Stručná charakteristika připravených stavebních prací na objektu na rok 2023 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………..  
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3. Rozsah restaurátorských prací - ano / ne, popis:  …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Projektová dokumentace - ano / ne 

zpracovatel…………………………………………………………………………………… 

název dokumentace  ………………………………………………………………………… 

5. Plánovaný termín započetí opravy …..………………………………………………………. 

6. Plánovaný termín dokončení opravy ………………………………………………………… 

 

7. Případný popis oprav plánovaný k realizaci v pozdějších letech, (stručný popis) 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

 

IV. Doklady (právní rozhodnutí, výběrové řízení), přiložte kopii 

1.  Závazné stanovisko k obnově kulturní památky vydané oddělením památkové péče MěÚ 

Český Krumlov podle §14, zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jedná-li se o 

rozhodnutí podle §10 (nařízení prací) označte tuto skutečnost v tomto dotazníku. 

□ nebylo vydáno 

□ počítám s podáním žádosti (rámcový termín) ............................. 

□ byla podána žádost (datum, číslo jednací) .................... 

□ bylo vydáno (datum, číslo jednací) .............................. 

2.  Stavební povolení, ohlášení stavebních prací nebo nařízení provedení zabezpečovacích prací 

vydané příslušným stavebním úřadem (uveďte druh vydaného rozhodnutí). 

□ nebylo vydáno 

□ počítám s podáním žádosti (rámcový termín) ............................. 

□ byla podána žádost (datum, číslo jednací) .................... 

□ bylo vydáno (datum, číslo jednací) .............................. 

 

3.  Výběrové řízení na dodavatele obnovy kulturní památky 

□ nebylo provedeno 

□ bylo provedeno (datum) ......................., dodavatelem bude: .............................................. . 

V. Údaje o finančních prostředcích na opravu kulturní památky  

1.  Finanční příspěvky získané na obnovu kulturní památky v minulých letech  

a)  Program regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR 

     rok ................................. výše příspěvku ............................,-Kč, 

b)  Havarijní program MK ČR – administruje Národní památkový ústav České Budějovice 

     rok ................................. výše příspěvku ............................,-Kč 

c)  příspěvek na obnovu kulturní památky z rozpočtu Krajského úřadu České Budějovice  

rok ................................. výše příspěvku ............................,-Kč 
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2. Odhad nákladů na práce zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní 

památky v roce 2023 .....................................,-Kč  (položka č.1); 

(u akcí obnovy s plánovanou výší investice nad 1 mil. Kč v roce 2021, je nutné doložit k 

žádosti propočet, to je odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy, případně 

položkový rozpočet - bez neuznatelných nákladů - viz dokument Podmínky pro přiznání 

příspěvku z programu), 

a ostatní nutné náklady k provedení obnovy kulturní památky …………………….,-Kč. 

 

3.  Požadovaná výše státní podpory pro rok 2023 ............................................................,-Kč 

(pro fyzické a právnické osoby, církev, město a kraj může být požadováno max. 50 % 

z částky na práce zabezpečující uchování souhrnné památkové hodnoty - z položky č.1,  

u národní kult. památky nebo u restaurování může být požadováno 100 %) 

 

4.  Vlastní podíl na obnově v roce 2023 ve výši .......................................,-Kč 

a) bude financován půjčkou nebo úvěrem ve výši ............................,-Kč 

b) bude financován z vlastních zdrojů. 

 

5.  Odhad nákladů na obnovu v následujících letech ...................................................,-Kč. 

 

 

Ručím za správnost uvedených údajů 

V ...................................................... dne ................................. 2020 

Podpis majitele (majitelů) ....................................................................................................... 

 

 Povinné přílohy: 

1) Doklady - Závazné stanovisko oddělení/odboru památkové péče k obnově kulturní památky 

- Stavební povolení, ohlášení stavebních prací ap. 

2) Fotodokumentace současného stavu kulturní památky před obnovou  

a) celková fotografii domu z ulice, 

b) další fotografie zobrazující části domu určené k opravě v roce 2021; 

- všechny fotky barevně vytištěné 

- a elektronicky předat na CD nebo zaslat e-mailem: petr.papousek@ckrumlov.cz. 

3) U akcí obnovy s plánovanou výší investice nad 1 mil. Kč v roce 2021 

- propočet nákladů po jednotlivých částech stavby nebo položkový rozpočet akce obnovy 

(bez neuznatelných nákladů-viz dokument Podmínky pro přiznání příspěvku z programu). 

Nepovinné, ale velmi hodné 

4) U akcí obnovy s plánovanou výší investice pod 1 mil. Kč v roce 2021 doložit výši investice 

položkovým rozpočtem, případně odborným odhadem od projektanta, či dodavatele stavby. 

 

Upozornění: 

• Informace k "Průzkumu zájmu" získáte na odboru památkové péče MěÚ Č. Krumlov 

a na internetových stránkách města:  

https://www.ckrumlov.cz/cz/program-regenerace-mpr-mpz/ 

Obecné informace o Programu regenerace MPR a MPZ naleznete na 

https://www.mkcr.cz/ v sekci granty a dotace, ve spodní polovině v části památky nebo 

přímo: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-

mestskych-pamatkovych-zon-282.html 
• Na akci obnovy kulturní památky nesmí být v roce 2023 poskytnut účelový příspěvek v 

rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče. 

https://www.mkcr.cz/
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html
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Informace k vyplnění Průzkumu zájmu o přidělení finančních prostředků v rámci 

Programu regenerace MPR Český Krumlov a MPZ Český Krumlov – Plešivec 2021  

Termín odevzdání průzkumu zájmu:   do 31. 8. 2020 do 17 hodin 

1. V odstavcích I.-II. pečlivě vyplňte požadované údaje. 

2. V odstavci III. uveďte celkový technický stav objektu. Vyspecifikujte místa, která vyžadují 

opravy. Uveďte, co budete opravovat v roce 2023.  

Upozorňujeme, že do programu regenerace je možné zařadit pouze opravy a práce 

související se záchranou a zachováním památkové hodnoty kulturní památky (tj. opravy 

původních dlažeb, opravy exteriérových a interiérových omítek, celkové opravy fasád, 

opravy vnitřních a vnějších výplňových  konstrukcí (okna, dveře), pokud se nenacházejí 

v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu (v případě jejich nutné výměny budou 

akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), opravy související s likvidací statických 

poruch objektu, opravy střech a střešních plášťů zejména pak střech s tradičními krytinami 

(dřevěný šindel, prejz, taška bobrovka ap.).  

Dále je pak možné zařadit restaurátorské zásahy všeho druhu související s údržbou 

uměleckých děl (dřevěné stropy, podlahy, kamenické prvky, sgrafita, malby, obrazy, štukové 

dekory apod.) - výše předpokládaných nákladů na tyto práce se uvádějí do položky č.1 v 

bodě V. 2. průzkumu. 

 

3. V odstavci IV. uveďte do jaké míry jsou vyřízené nebo v jednání požadovaná povolení 

orgánů státní správy. Přehled o stavu uvedených dokladů požaduje ministerstvo kultury již v 

první etapě podávání žádosti, tj. nyní a nedostatečná připravenost akce obnovy z hlediska 

povolení orgánů státní správy je častý důvod vyřazení žádosti. Je nutné, aby uvedená 

nutná povolení byla alespoň ve fázi zahájení řízení (aby byla podána žádost o závazné 

stanovisko) v době podání tohoto dotazníku pro rok 2023.  

 

4. V odstavci V. vyplňte požadované údaje.  

Z důvodu snahy o maximální objektivitu při hodnocení připravovaných akcí je potřeba akce 

obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady nad 1 mil. Kč) doložit propočtem 

nákladů (odborným odhadem nákladů od projektanta nebo stavební firmy), jinak MK uzná 

akci jen s výší do 1 mil. Kč.  

Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou 

autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Od roku 2014 Ministerstvo kultury 

ČR vyhlásilo Podmínky pro přiznání příspěvku z programu, ve kterých stanovilo seznam 
neuznatelných nákladů v programu regenerace (dokument: "Podmínky pro přiznání příspěvku 

z programu ... " je ke stažení v sekci Dokumenty) - neuznatelné náklady se nesmějí vyskytovat v 

rozpočtu nákladů - položka č. 1 v bodě V. 2.. 

Čerpání finančních prostředků je možné pouze na práce provedené a fakturované v daném 

roce tj. 2023. Finanční příspěvek v žádosti na rok 2023 není možné požadovat na práce, které 

jsou již provedené v letošním roce 2022, ani na práce, které se budou realizovat v dalších 

letech - 2024 atd.. O finanční prostředky na práce připravované k realizaci v dalších letech je 

nutné podat samostatnou žádost pro daný rok. 

 

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na kontaktní osoby Odboru památkové péče MěÚ 

Český Krumlov:  

referent pro území MPR a MPZ: Johana Lepešková, tel: 380 766 708, 771 224 196. 


