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Oddělení dotací

habadova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3073
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r o z h o d u j e
o poskytnutí dotace 337 041 Kč z Programu obnovy městské
památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekty:

1. Výměna oken III – objekt Podhorská 589/41
žadatel: JUDr. J H
výše dotace: max. 85 945,00 Kč

2. Nová fasáda východní stěny II. domu Jugoslávská
761/20
žadatel: Společenství vlastníků jednotek v
domě Jugoslávská 20/761
výše dotace: max. 101 096,00 Kč

3. Obnova fasády, oken a výkladců ze strany ulice –
Mírové náměstí 488/16
žadatel: E K
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

B. p o v ě ř u j e
1. Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí oddělení dotací,

vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace.

2. RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora města, uzavřít
Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
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Důvodová zpráva 
 

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 2020 
 

Dne 20. 2. 2020 Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo Program 
obnovy městské památkové zóny pro rok 2020 včetně dílčích dokumentů. Poté 
bylo zveřejněno na úřední desce města. Příjem žádostí začal 1. dubna 2020  

a byl ukončen 30. října 2020 ve 14 h. Květnové zastupitelstvo města  
dne 21. 5. 2020 schválilo úpravu tohoto dotačního programu. 
 

Program podporuje opravy objektů nacházejících se v městské památkové 
zóně, které nejsou kulturní památkou, tj. na které nelze žádat  

o dotace z Ministerstva kultury. Alokace Programu byla 1 mil. Kč, přičemž bylo 
možné žádat o 50 % dotaci, maximálně však 150 tis. Kč na jeden objekt. 
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 2021. Dotace je vyplácena ex-
post, závěrečné vyúčtování příjemce předkládá nejdříve  

k 1. březnu 2021. 
 
Bližší informace k Programu jsou uvedeny na webových stránkách města 

www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní situace - Památková 
péče. 

 
Předkládáme Vám ke schválení 3 žádosti o dotace, které prošly 
hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí a byla o nich 

informována Komise městské památkové péče.  
 
Projekt: Výměna oken III – objekt Podhorská 589/41 

Celkové náklady: 171.891 Kč, požadovaná dotace: 85.945 Kč 
Výměna 6 ks oken a 1 balkonových dveří s nadsvětlíkem na severní straně 

objektu za nová. Nová okna budou z dřevěných lepených profilů, bude 
zachováno stávající funkční členění, způsob otevírání a subtilnost. Okna 
budou v odstínu bílá, případně krémová. Křídla budou opatřena izolačními 

dvojskly. Okna v 1. a 2. patře objektu na straně situované do ulice Sv. Čecha 
byla vyměněna v rámci výzev na rok 2018 a 2019. 

 
Projekt: Nová fasáda východní stěny II. domu Jugoslávská 761/20 
Celkové náklady: 202.193 Kč, požadovaná dotace: 101.096 Kč 

Obnova navazuje na I. část východní fasády realizovanou v rámci výzvy na rok 
2019. Provedena bude nová dvouvrstvá vápenocementová omítka – jádro  
a štuk, s nátěrem minerálního charakteru v odstínu okru – stejného odstínu 

jako I. část východní fasády.  
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Projekt: Obnova fasády, oken a výkladců ze strany ulice – Mírové náměstí 

488/16 
Celkové náklady: 318.363 Kč, požadovaná dotace: 150.000 Kč 

Oprava nesoudržných míst fasády klasickou vápenocementovou omítkou 
s doplněním chybějících zdobných štukových prvků a korunní profilované 
římsy s novým paropropustným nátěrem na minerální bázi. Repasování oken, 

výměna poškozených částí, opálení, zatmelení a nový nátěr. Oprava dřevěného 
obkladu parteru s výkladci, nový nátěr ve stávající barevnosti - hnědá. 
Výměna stávajících parapetů a oplechování říms. 

 
 

 
 
 

Příloha 
 

1. Fotodokumentace k objektu Podhorská 589/41 

2. Fotodokumentace k objektu Jugoslávská 761/20 

3. Fotodokumentace k objektu Mírové náměstí 488/16 

 

 

 

 

 
Finanční výbor projednal předložený materiál a doporučuje ho 
zastupitelstvu města ke schválení. 
 



 

 

 

Výměna oken III – objekt Podhorská 589/41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasáda směrem do dvora s vyznačení oken k obnově 

 





 

 



 

 

 



 

 



 

 



Oprava fasády východní stěny - Jugoslávská 761/20, II. část 

 

 

Severní fasáda byla opravena v rámci výzvy na rok 2017 

 

 

 



Východní fasáda - vyznačena realizace II. části  

 

 



I. část východní fasády byla opravena v rámci výzvy na rok 2019 

       










