
Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     

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

Druh 

vlastníka 

(FO, PO, 

církev, 

obec, kraj)

Celkové 

náklady 

2019          

(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. Městské opevnění  r.č.:13242/8-3463
Provedení opravy poškozených a zchátralých částí 

městského opevnění a práce s tím související.
Město 692 692 346

2.
Gotická věž hradu Trúba s přilehlým 

opevněním r.č.:13244/8-3465 - Gotická věž

Obnova dřevěných a kamenných částí gotické věže 

Trúba spočívající v obnově kamenného zdiva 

(přespárovat, místně přezdít), výměna záklopu 

ochozu, nátěr stropnic, obnova podlahy ochozu a 

práce s tím související.

Město 950 950 475

3.
Dům, Kopec 107, p.č. 77, v k.ú. Štramberk  

r.č. 10907/8-3875  

Obnova objektu spočívající v odstranění 

nežádoucího nalepeného obkladu soklové části 

domu, oprava omítek v exteriéru stavby z průčelí 

domu, výměna vstupních dveří za nové dřevěné a 

práce stím související

FO 800 800 400

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

zón na rok 2019

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:               ŠTRAMBERK
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4.
Roubený dům, Horní Bašta 298, p.č. 1019, v 

k.ú. Štramberk  r.č. 13175/8-3395 

Celková obnovu stávajícího roubeného domu 

spočívající ve výměně napadeného roubení, 

výměně dřevěné konstrukce krovu sedlové 

střechy, při níž bude nevhodná střešní krytina z 

plechu nahrazena původní střešní krytinou z 

dřevěného štípaného šindele, včetně krytí šindelem 

podlomenice, odvlhčení zadní zdi, novodobé 

ocelodřevěné schody v interiéru do půdního 

prostoru domu se odstraní a nahradí novými 

dřevěnými tzv. mlynářskými schody, repase 

okenních a dveřních výplní, doplnění chybějících 

klempířských prvků z pozinkovaného plechu, 

omítky a nátěry v interiéru i exteriéru, nátěr všech 

dřevěných prvků domu a práce s tím související.

FO 1 644 1 644 822

5.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk 

r.č.:13246/8-3467 

Stavební obnova farního kostela sv. Jana 

Nepomuckého spočívající ve výměně střešní 

krytiny, sanace krovu a obnovy fasády presbytáře a 

sakrystie 

Cirkev 3 007 2 950 1 475

6. Zvonice, Štramberk r.č.:13243/8-3464

Celková obnova věže zvonice v areálu fary 

spočívající v obnově a sanaci krovu, výměně 

střešní krytiny, opláštění zvonového patra a 

hromosvodu objektu

Cirkev 1 571 1 571 785

7.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého  z 

původní výzdoby průčelí kostela                       

r.č.13819/8-3964 

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Církev 133 133 121

8.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk 

r.č.:13246/8-3467 

Restaurování - varhaní skříń (movité KP rejstř. č.               

38-2406) v kostele sv. Jana Nepomuckého 
Církev 520 520 498
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9.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk 

r.č.:13246/8-3467 

Restaurování - kazatelna (movité KP rejstř. č.               

38-2403) v kostele sv. Jana Nepomuckého 
Církev 753 753 742

10.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk 

r.č.:13246/8-3467

Restaurování nástěných a stropních maleb kostela 

sv . Jana Nepomuckého 
Církev 3 070 3 070 1 480

11.
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Štramberk 

r.č.:13246/8-3467

Restaurování - oltáře sv. Jana Nepomuckého 

(movité KP rejstř. č.  38-2401) v kostele sv. Jana 

Nepomuckého 

Církev 1 870 1 870 1 800

15 010 14 953 8 944
Akce obnovy připravované na rok 2019 celkem


