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NÁVRH USN. ZM/N 3338
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e 
o poskytnutí dotace 900.000 Kč z Programu obnovy městské
památkové zóny Jablonec nad Nisou na projekty:

1. Nová fasáda jižní stěny domu Jugoslávská 761/20
žadatel: Společenství vlastníků jednotek v
domě Jugoslávská 20/761
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

2. Obnova oken - Saskova 673/5, Jablonec n. N.
žadatel: Ing. J   K    
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

3. Oprava fasády domu Dolní náměstí 651/4 – 1. etapa
žadatel: SPEKTA, spol. s r.o.
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

4. Oprava fasády, I. etapa - Podhorská 1273/38
žadatel: Ing. M        B        , Ing. T     B     
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

5. Oprava střechy ze strany ulice, obnova fasády z
dvorního traktu – Mírové náměstí 488/16
žadatel: E    K   
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

6. Výměna oken a dveří – Emilie Floriánové 947/17
žadatel: MgA. S          P          , Bc. M     
D    
výše dotace: max. 150 000,00 Kč

B. s  c  h  v  a  l  u  j  e 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedeným
projektům dle schváleného vzoru dotačního programu.

C. n  e  s  c  h  v  a  l  u  j  e 
žádost o dotaci na projekt:

Obnova BD Saskova 2156/21
žadatel: P    S    

D. p  o  v  ě  ř  u  j  e 
Mgr. Ivetu Habadovou, MBA, vedoucí oddělení dotací,
vyzvat žadatele k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace a vydat rozhodnutí o nepřidělení dotace
včetně odůvodnění.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
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Důvodová zpráva 
 

 
Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou  

 
 

Program pro rok 2021 schválilo březnové zastupitelstvo města a je určen 
pouze majitelům domů nacházejících se v městské památkové zóně, které 
nejsou kulturní památkou (nemohou žádat o dotace z Ministerstva kultury 

v rámci Programu regenerace MPR a MPZ).  
Pro loňský Program byla stanovena alokace 1 500 tis. Kč, přičemž oprávněný 
žadatel mohl žádat o 50 % neinvestiční dotaci, maximálně však 150 tis. Kč 

na jeden dům.  
 

Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených se zachováním  
a obnovou autentických prvků a konstrukcí - na opravu střechy, výměnu 
oken, vstupních dveří, obnovu fasády.  

 
Příjem žádostí na oddělení dotací byl zahájen dne 21. dubna 2021 a byl 

ukončen 29. října 2021.  
 
Datum způsobilosti výdajů začíná dnem schválení žádosti příslušným 

orgánem města, radou nebo zastupitelstvem. Fyzická realizace projektu musí 
být ukončena nejpozději do konce října letošního roku 2022. Příjemce dotace 
předkládá na oddělení dotací závěrečné vyúčtování až po schválení rozpočtu 

města pro rok 2022, nejdříve však 1. března 2022. 
 

 
Předkládáme Vám ke schválení 6 žádostí o dotace, která prošly 
hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí a byla o nich 

informována Komise městské památkové péče. Poslední předložená 
žádost o dotaci, viz návrh usnesení, bohužel nemůže být schválena 

z důvodu vyčerpání alokace Programu. Alokaci Programu rovněž nelze 
navýšit z důvodu jeho ukončení k 29. 10. 2021. Žadateli bude 
doporučeno, aby si podal žádost o dotaci do Programu pro rok 2022, 

kde se předpokládá příjem žádostí od 1. 4. 2022, pokud Program schválí 
únorové zastupitelstvo města. 
 

 
Projekt: Nová fasáda jižní stěny domu Jugoslávská 761/20 

Celkové náklady: 547.400 Kč, požadovaná dotace: 150.000 Kč 
Projekt navazuje na obnovu severní a východní části fasády realizované  
v rámci výzev na rok 2017, 2019 a 2020. Provedena bude nová dvouvrstvá 

vápenocementová omítka – jádro a štuk, s nátěrem minerálního charakteru  
v odstínu okru - stejného odstínu jako u severní a východní stěny objektu.  
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Projekt: Obnova oken - Saskova 673/5, Jablonec n. N. 

Celkové náklady: 976.629 Kč, požadovaná dotace: 150.000 Kč 
Obnova se týká výměny 39 ks oken. Původní okenní výplně budou 
nahrazeny novými dřevěnými s izolačními trojskly v tmavě červeném odstínu 

při zachování stejného členění i vnějšího vzhledu jako stávající.  
 
Projekt: Oprava fasády domu Dolní náměstí 651/4 – 1. etapa        

Celkové náklady: 333.865 Kč, požadovaná dotace: 150.000 Kč 
Oprava fasády ve spodním parteru, výměna 2 ks vstupních dveří do 

obchodů, nátěr fasády, výkladců a oken ve spodním parteru. 
 
Projekt: Oprava fasády, 1. etapa - Podhorská 1273/38        

Celkové náklady: 473.463 Kč, požadovaná dotace: 150.000 Kč 
Oprava fasády domu do ulic Podhorská a Mostecká. Odstraněny budou 

nesoudržné části štukové výzdoby a obnoveny v plném rozsahu. Na opravu 
omítek budou použity paropropustné vápenocementové malty. Fasádní barva 
bude paropropustná na minerální bázi. Barevnost bude odpovídat 

původnímu nátěru.  
 
Projekt: Oprava střechy ze strany ulice, obnova fasády z dvorního traktu 

– Mírové náměstí 488/16   
Celkové náklady: 368.424 Kč, požadovaná dotace: 150.000 Kč 

Projekt navazuje na obnovu fasády ze strany realizovanou v rámci výzvy na 
rok 2020. Obnova dvorní fasády klasickou vápenocementovou omítkou, 
dvouvrstvou. Oprava střechy ze strany ulice - odstranění stávajícího dožilého 

nátěru, provedení nového nátěru v hnědém odstínu, oprava komínu. 
 

Projekt: Výměna oken a dveří - Emilie Floriánové 947/17   
Celkové náklady: 370.190,40 Kč, požadovaná dotace: 150.000 Kč 
Výměna 3 ks stávajících nevyhovujících oken ve vikýřích se sedlovou 

střechou za nová, dřevěná a členěná do kříže v horní třetině, v barvě 
červenohnědé. Součástí obnovy bude výměna vstupních dveří za nová 
dřevěná se zasklením členěným do kříže. 

 
 

Příloha 
1. Fotodokumentace k objektu Jugoslávská 761/20 

2. Fotodokumentace k objektu Saskova 673/5 

3. Fotodokumentace k objektu Dolní náměstí 651/4 
4. Fotodokumentace k objektu Podhorská 1273/38 
5. Fotodokumentace k objektu Mírové náměstí 488/16 

6. Fotodokumentace k objektu Emilie Floriánové 947/17 
 

 
 
Finanční výbor projednal předložený materiál a doporučuje ho 

zastupitelstvu města ke schválení. 



Nová fasáda jižní stěny domu Jugoslávská 761/20 

 

Severní fasáda - obnova v rámci výzvy na rok 2017 

 

 

 

 



Východní fasáda - obnova v rámci výzvy na rok 2019 a 2020 

    



Jižní fasáda - rok 2021 

 

 

 



 



Obnova oken - Saskova 673/5 

Východní pohled 

 

Jižní pohled 

 



 

 

Západní pohled 

 

 

 

 

 



 

 

Severní pohled 



    



     



Oprava fasády domu Dolní náměstí 651/4 - 1. etapa 

Oprava fasády ve spodním parteru, výměna 2 ks vstupních dveří, nátěr fasády, výkladců a oken 

 

 



Čelní část domu 

 



 

 

 



Boční část domu 

 

 



 

 

 



Vstupní dveře do obchodů 

           



Oprava fasády, 1. etapa - Podhorská 1273/38 

 

 

Oprava fasády domu do ulic Podhorská a Mostecká 

 

 

 

 



Pohled z ul. Podhorská 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Oprava střechy ze strany ulice, obnova fasády z dvorního traktu  
– Mírové náměstí 488/16 

 

 

 



Oprava střechy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Obnova dvorní fasády 

 



 

Výměna oken a dveří - Emilie Floriánové 947/17 

 

Výměna 3 ks oken a vstupních dveří   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


