


1 

 

 

Důvodová zpráva 
 

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 
 

Dne 15. 2. 2018 zastupitelstvo města schválilo Program obnovy městské 
památkové zóny pro rok 2018 včetně dílčích dokumentů. Poté bylo 
zveřejněno na úřední desce města. Příjem žádostí začal 4. dubna 2018. 

 
Program je určen pouze pro majitele objektů nacházejících se v městské 
památkové zóně, které nejsou kulturní památkou (nemohou žádat o dotace  

z Ministerstva kultury). Pro rok 2018 byla stanovena alokace 1,5 mil. Kč, 
přičemž je možné žádat o 50% dotaci, maximálně však 100 tis. Kč na jeden 

rodinný či bytový dům. Neinvestiční dotace je poskytována na úhradu 
nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků  
a konstrukcí - na opravu střechy, výměnu oken, obnovu fasády. Datum 

způsobilosti výdajů začíná dnem schválení žádosti příslušným orgánem 
města. Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do konce 
října roku 2019. 

Bližší informace k Programu jsou uvedeny na webových stránkách města 
www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní situace - Památková 

péče. 
 
 

Předkládáme Vám žádosti o dotace: 
 

 
1. Výměna oken v bytě č. 1 a 3 na adrese xxx 

 

žadatel: Baťková Dagmar, Klingerová Martina, Kosík Martin, Kosíková Jitka, 
Kotlyarska Olena, Mareš Zdeněk, Martínek Evžen, Martínková Vendula, Šobr 
Václav, Šobrová Ilona 

celkové náklady: 247 566 Kč, požadovaná dotace: 100 000 Kč 
 

Jedná se o výměnu 6 ks oken bytu č. 1 v 1. NP a 6 ks oken bytu č. 3 ve 2. 
NP bytového domu na adrese xxx. Okna vyžadují výměnu z důvodu jejich 
havarijního stavu. Osazena budou dřevěná eurookna hnědé barvy, 

stávajících rozměrů, profilace a funkčního členění. 
 

Žádost o dotaci byla vyhodnocena na oddělení dotací se závěrem: byla 
splněna podmínka přijatelnosti (objekt se nachází v městské památkové zóně 
Jablonec nad Nisou a nejedná se o nemovitou kulturní památku)  

a veškeré formální náležitosti (povinné přílohy apod.).  
Dne 4. 6. 2018 dle vyhlášeného programu byli o předložené žádosti emailem 
informováni členové Komise městské památkové péče. 
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2. Oprava střechy objektu Corso - Mírové nám. 487/17 
 
žadatel: CORSO, spol. s r.o. 

 
Předložená žádost nesplňuje podmínky přijatelnosti vyhlášeného 
programu, nejedná se o rodinný či bytový dům, ale o stavbu 

občanského vybavení.  
 

O této skutečnosti byla rovněž dne 4. 6. 2018 informována Komise 
městské památkové péče. 

 

 
 

 
Příloha 
 

1. Přehled žádostí k 4. 6. 2018 
2. Fotodokumentace k objektu Podhorská 665/53 

 

 

Finanční výbor projednal předložený materiál a doporučuje ho 

Zastupitelstvu města ke schválení. 



Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou - přehled žádostí r. 2018

Pořadové 

číslo
Název žadatele Název projektu

Místo realizace 

projektu 

Datum podání 

žádosti

Čas podání 

žádosti

Celkové náklady 

(v Kč)

Výše dotace 

(v Kč)

Hodnocení 

přijatelnosti 

a formálních 

náležitostí

Komise MPP Finanční výbor
Zastupitelstvo 

města/Rada města
Smlouva o dotaci Předložení ZV

Přiznaná a vyplacená 

dotace 

po předložení ŽoP

Žádost o půjčku Poznámky

4.

Baťková Dagmar, 

Klingerová Martina, Kosík 

Martin, Kosíková Jitka, 

Kotlyarska Olena, Mareš 

Zdeněk, Martínek Evžen, 

Martínková Vendula, Šobr 

Václav, Šobrová Ilona

Výměna oken v bytě č. 1 a 3 na 

adrese xxx xxx 21.5.2018 14,00 hod. 247 566,00 100 000,00 28.5.2018 4.6.2018 11.6.2018 ZM 21.6.2018

5. CORSO, spol. s r.o.

Oprava střechy objektu Corso - 

Mírové nám. 487/17 Mírové náměstí 487/17 19.5.2018 13,00 hod. 381 901,00 0,00 4.6.2018 4.6.2018 11.6.2018 ZM 21.6.2018

100 000,00 0,00

Vyplaceno - rok 2018: #ODKAZ!

alokace: 1 500 000,00 Vyplaceno - rok 2019:
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