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Fond regenerace památek města Svitavy 2014 
Program regenerace městské památkové zóny 2014 

 
Zastupitelstvo města na svém zasedání 7. května schválilo návrh na poskytnutí finančního příspěvku 
z Fondu regenerace památek města Svitavy žadatelům, kteří splnili podmínky dané zásadami fondu. 
Všechny památky, které dostanou dotaci, jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR. Měšťanský dům na náměstí Míru 52/61, který je ve vlastnictví Dagmar Rutkové, tak dostane 
nový kabát – bude opravena a natřena fasáda a vyměněny vnější výkladce, podloubí se zateplí a 
vymaluje. Předpokládaný rozpočet na opravy je 372 tis. Kč. Město Svitavy poskytne příspěvek do 
výše 50% nákladů, v tomto případě 180 tis.Kč. 
Manželé Hejdukovi vlastní měšťanský dům na náměstí Míru 108/28 (obytná budova a bývalá 
hospodářská budova). Akce obnovy bude obsahovat opravu fasády se štukovými prvky a její nátěr, 

dále pak opravu dvou prampouchů - klenutých 
rozpínacích oblouků mezi domy č.o 26 a č.o. 28. 
Předpokládaný rozpočet oprav je 300 tis. Kč. Podle 
zásad pro poskytování finanční podpory z fondu lze 
poskytnout příspěvek do výše 20% nákladů na akci 
obnovy, v tomto případě je to 60 tis. Kč. Důvodem 
je, že se jedná o obnovu nemovité kulturní památky 
nejméně z padesáti procent plochy podnikatelsky 
již využívanou.  
Římskokatolická farnost Svitavy připravuje 
stavební úpravy pro odvlhčení a obnovení ventilace 
kostela Navštívení Panny Marie na náměstí ve 
Svitavách. V první etapě budou provedeny 
odvětrávací kanálky kolem kostela na západní, jižní 
a východní straně, což je součástí komplexního 
řešení odvlhčení celého kostela. Předpokládaný 
rozpočet první etapy je 895 tis. Kč. Zde lze 
poskytnout příspěvek až do výše 50% nákladů, tedy  
447,5 tis. Kč.  
V letošním roce pokračujeme v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny akce obnovy 
objektů v městské památkové zóně. Od 
Ministerstva kultury ČR jsme obdrželi dotaci ve 
výši 400 tis. Kč. Pracovní skupina fondu regenerace 

projednala využití dotace a navrhuje zařadit opravu oken domu U Mouřenína a opravu střechy na 
objektu bašty. Po provedení výběrového řízení a stanovení konečné ceny bude určeno 
spolufinancování z Fondu regenerace památek města Svitavy.  
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