
Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     

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

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, kraj)

Celkové 

náklady 

2020          

(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
Kostel Všech Svatých - Městská věž, čp. 196, 

parc. č. st. 248/2, Dlouhá ulice

oprava a nátěr fasády, oprava podlahy ochozu, 

oprava okenic zvonice, oprava klempířských 

prvků, restaurování pískovcových prvků

obec 3 362 3 362 1 681

2
Kostel Všech Svatých,čp. 196, parc.č. 248/1, 

Dlouhá ulice
obnova přístaveb kostela Všch Svatých církev 500 500 250

3 škola čp. 221/6, parc. č. st. 254, Dlouhá ulice
obnova fasády včetně architektonických prvků a 

barevného nátěru
kraj 540 540 270

4
městský dům - kapitulní čp.6, parc. č. st. 485, 

Dómské náměstí

obnova fasád, včetně obnovy oken a vchodových 

dveří
církev 840 840 420

5
městský dům - kapitulní čp.7, parc. č. st. 482, 

Dómské náměstí

obnova fasád, včetně obnovy oken a vchodových 

dveří
církev 595 595 298

6
městský dům - kapitulní čp.8, parc. č. st. 480, 

Dómské náměstí

obnova fasád, včetně obnovy oken a vchodových 

dveří
církev 1 256 1 256 628

7 brána č.3, parc. č. 467, Máchova ulice obnova brány církev 215 215 108

8
Kostel sv. Vojtěcha - zvonice, parc. č. st. 717, 

Křížová ulice
obnova a nátěr fasády, nátěr dřevěných výplní církev 600 600 300

9
městský dům U Černého orla, čp.11, parc. č. 

330/6, Mírové náměstí
oprava fasády, oprava/výměna dveří PO 900 900 450

11
městský dům čp. 158/31, parc. č. st.. 113/1, 

Mírové náměstí
oprava fasády PO 2 000 2 000 1 000

12 radnice - tzv. Stará radnice čp. 171/40, parc. č. st. 234, Mírové náměstí 

obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní 

krytiny, oprava komínů, výměna klempířských 

prvků)

obec 1 390 1 390 695

13 oprava střechy 600 600 150

14 oprava fasády 900 900 450

15 městský dům čp. 161, Mírové náměstí oprava omítek, nátěr fasád, oprava dveří PO 500 500 250

16
měšťanský dům čp. 125/6, parc. č. st. 217, 

Dominikánská
restaurování oken FO 150 150 150

17
městský dům čp. 250/2, parc. č. st. 307/1, 

Stará Mostecká
oprava a nátěr fasády FO 400 400 200

18 restaurování oken na severní a jižní straně domu 400 400 400

19 oprava dveří a oprava a nátěr fasády 800 800 400

20
Kostel sv. Václava čp. 2216, parc. č. st. 606, 

Václavské náměstí

obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní 

krytina, výměna klempířských prvků)
obec 800 800 400

21 oprava fasády 800 800 400

22 oprava střechy 1 200 1 200 600

23 oprava fasády včetně oken, žaluzií a dveří 900 900 450

24 oprava části střechy 600 600 300

30 371 30 371 15 311

5 062

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón na rok 2020 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  LITOMĚŘICE

městský dům Pod Kalichem čp. 15/7, parc. č. 

st. 1, Mírové náměstí
obec

Obnova dožilých částí krovu včetně statického 

zajištění a obnova měděného střešního pláště a 

měděného opláštění domu

10

městský dům čp. 275/1, parc. č. st. 383/1, 

Jarošova ulice
FO

Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem

10 123 10 123

městský dům "U pěti pannen", čp.42, Mírové 

náměstí

městský dům U Draka, čp. 56/9, Lidická

obec

PO

městský dům čp.58/13, parc.č.st. 55/10, 

Lidická
PO


