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VÝZVA 
 

Město České Budějovice vyhlašuje dotační program na podporu památkové péče 
v roce 2013 

 
a) Název: DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU PAMÁTKOVÉ PÉČE V ROCE 2013  
 
b) Alokovaná částka: 1 500 000 Kč 

 
c) Opatření :  č. 1. Fasáda 
   č. 2. Střecha 

 
d) Cíl:  opatření č. 1 -zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek, 

nacházejících se mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, ale současně na 
katastrálním území města České Budějovice, a spolufinancování vlastníků objektů, které nejsou 
kulturními památkami a nacházejí se na území městské památkové rezervace, při obnovách fasád 
především v uličních frontách s ohledem na zlepšení kulturně historického prostředí. 

          opatření č. 2 - zajištění  spolufinancování  vlastníkům při  obnovách  historicky hodnotných      
      krovů,  střešní krytiny a  prací s tímto souvisejícími  s ohledem  na zlepšení  kulturně historického   
      prostředí. Kulturní památky se musejí nacházet mimo území městské památkové rezervace České  
      Budějovice,  ale současně na katastrálním území města  České Budějovice; objekty,  které  nejsou  
      kulturními památkami, ale jsou na území městské památkové rezervace. 

 
e) Oprávnění žadatelé: vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v katastrálním území města 
České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace České Budějovice a 
vlastníci ostatních objektů v městské památkové rezervaci České Budějovice (nepodnikatelské i 
podnikatelské subjekty). 

 
f) Podporované aktivity: v rámci tohoto opatření jsou vhodné aktivity zaměřené na: 

opatření č. 1 - Dodavatelsky provedené obnovy fasád a všech fasádních prvků (omítky, okna, 
dveře, kamenické práce, římsy, arkýře, mříže, kování apod.) s přihlédnutím k tradičním 
materiálům, především průčelí objektů. 
opatření č. 2 – Dodavatelsky provedené obnovy krovu, střešní krytiny, střešních prvků a prací 
s tímto související ( komín, oplechování, laťování, okapní žlaby, hromosvody, vikýře, chrliče) 
s přihlédnutím k tradičním materiálům. Nevztahuje se na střešní okna, izolační materiály, 
komínové těleso, opravy říms, vyklízení půd apod. 

 
g) Termín vyhlášení a příjem žádostí: 25. 2. 2013 

 
h) Termín uzávěrky žádostí: 19. 4. 2013 

 
i) Způsob doručení žádostí: Žádosti musí být doručeny v zalepené obálce: 

���� Doporučenou poštou – poštovní adresa: Statutární město České Budějovice, odbor 
památkové péče, Kněžská 19, 370 93 České Budějovice 

���� Osobně na podatelnu Magistrátu města České Budějovice – osobní doručení: Statutární 
město České Budějovice, podatelna, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92  České 
Budějovice  
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Na obálce musí být vyznačeno: úplné jméno žadatele, adresa žadatele, název dotačního 
programu a číslo opatření. Obálka musí být označena „NEOTVÍRAT PŘED ZAPOČETÍM 
HODNOCENÍ“. 
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách města České Budějovice na adrese 
www.c-budejovice.cz, sekce dotace a granty → památková péče. Náležitosti žádosti včetně 
povinných příloh stanoví Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu 
památkové péče v roce 2013. 

 
j)   Administrátor:  Magistrát města České Budějovice, Kněžská 19, 4. patro, odbor památkové péče, 

Mgr. Zuzana Polanská, polanskaz@c-budejovice.cz 
 
 
 


