
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
Měšťanský dům Horní náměstí 259/17, 669 

02 Znojmo, p. č. 321 k. ú. Znojmo-město

repase dochovaných oken a parapetů, obnova 

nepůvodních oken a parapetů, obnova původní 

velikosti otvorů

FO 863 832 416

2
Radniční věž - Obroková 1/12, 669 02 

Znojmo, p. č. 1 k. ú. Znojmo-město
oprava krovu a střechy město 17 814 17 814 8 907

3
Palác Horní náměstí 166/10, 669 02 Znojmo, 

p. č. 203 k. ú. Znojmo-město

oprava střechy dvorního traktu, oprava fasády, 

nátěry oken a dveří, oprava balkonu
PO 1 095 480 240

4
Městský dům Velká Mikulášská 459/3, 669 

02 Znojmo, p. č. 571/1 k. ú. Znojmo-město

oprava střechy - 2. etapa, oprava/výměna oken a 

dveří
FO 2 328 1 925 963

5
Městský dům Malá Františkánská 122/2, 

669 02 Znojmo, p. č. 153 k. ú. Znojmo-město

obnova interiérových a exteriérových dlažeb, 

povrchů historických konstrukcí, výplní otvorů, 

kachlových kamen, nátěr střechy a klempířských 

prvků, včetně výměny dožilých střešních prvků, 

statické zabezpečení

FO 1 249 1 219 607

6
Městský dům Dolní Česká 310/2, 669 02 

Znojmo, p. č. 375 k. ú. Znojmo-město
výměna historických výklopných oken FO 433 433 216

7
Městský dům Masarykovo nám. 333/11, 669 

02 Znojmo, p. č. 403 k. ú. Znojmo-město

obnova podlah v edukační místnosti a průjezdu, 

obnova omítek v edukační místnosti a průjezdu, 

obnova oken a dveří v edukační místnosti, 

restaurování vstupního kamenného portálu u 

vstupu do objektu, restaurování kamenného ostění 

oken a restaurování sgrafita na čelní fasádě

město 1 955 1 914 1 087

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: Městská památková rezervace Znojmo
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8
Městský dům Horní náměstí 258/16, 669 02 

Znojmo, p. č. 320 k. ú. Znojmo-město

kompletní oprava střechy (výměna tašky, 

klempříských prvků a narušených částí prvků 

krovu, oprava komínů, výměna žlabů a svodů a 

nátěr klempířských prvků, vybourání a opětovné 

vyzdění komínů)

PO 792 790 395

9
Měšťanský dům Horní náměstí 138/5, 669 

02 Znojmo, p. č. 173/1 k. ú. Znojmo-město

realizace historických dřevěných portálových 

výkladců na fasádě
FO 997 997 499

10
Městský dům Přemyslovců 124/3, 669 02 

Znojmo, p. č. 155/1 k. ú. Znojmo-město

rekonstrukce veškerých stavebních otvorů, 

renovace střechy a krovů, renovace vnitřních a 

venkovních omítek, obnova inženýrských sítí

FO + PO 755 755 378

28 281 27 159 13 708Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem


