
Městský úřad Telč, odbor rozvoje a územního plánování, nám. Zachariáše z Hradce 10, 

PSČ 588 56 Telč 

 

Žádost 
o příspěvek na obnovu kulturní památky v rámci státní finanční podpory 

Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 

(formulář Města Telče) 

Název objektu: ............................................................................................................................. 

Ulice: .................................................................................................... čp: ................................. 

Rejstříkové číslo památky: ................................................. Parcelní číslo: ................................. 

Vlastník památky (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní spojení): .................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

 

Druh a stručný popis obnovy: ...................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

Odborný odhad celkových nákladů na obnovu: ......................................................................Kč 

 

Odborný odhad nákladů části obnovy uvažované realizovat v roce 2021: .............................Kč 

Povinné přílohy k žádosti: 

1)  Závazné stanovisko orgánů státní památkové péče (MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního 

plánování, orgán státní památkové péče – Ing. arch. Krejčová) 

2) Stanovisko stavebního úřadu MěÚ Telč (stavební povolení, souhlas k provedení ohlášených 

stavebních prací) 

3)  Odborný odhad stavebních nákladů obnovy (propočet) 

4)  Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo její části podle druhu a 

rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek 

5)  Ověření a zajištění údajů na zadní straně tiskopisu zabezpečí odbor rozvoje a územního plánování 

MěÚ Telč – žadatel nevyplňuje. 

 

 

Datum: ......................................... Podpis žadatele: ...................................................... 

 

Upozornění: 

• Žádost je nutno podat nejpozději do 6. listopadu 2020 na podatelnu MěÚ Telč 

• V případě, že bude žadatel vybrán a obdrží finanční podporu z Programu regenerace, musí v roce 

 2020 předložit doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných 

 zakázkách a znovu fotodokumentaci ve výše uvedeném rozsahu 

• Žádosti předložené bez některé povinné přílohy budou z dalšího hodnocení vyřazeny 



Stanovisko orgánů státní správy a samosprávy k žádosti: 
 

Stavební úřad MěÚ Telč: 

Žadatel má - nemá* splněné závazky vůči stavebnímu úřadu. Pokud nemá splněné závazky, 

uveďte jaké: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

Datum:..........................................     ............................................................ 

         vedoucí odboru stavebního 

                 úřadu MěÚ Telč 

Finanční odbor MěÚ Telč: 

Žadatel má - nemá* splněné závazky vůči finančnímu odboru. Pokud nemá splněné závazky, 

uveďte jaké: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Datum:..........................................     ........................................................... 

         vedoucí odboru finančního 

                  úřadu MěÚ Telč 

Odborný orgán státní památkové péče: 

Žadatel má - nemá* splněné závazky vůči Národnímu památkovému ústavu. Pokud nemá 

splněné závazky,uveďte jaké: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Datum:..........................................     ........................................................... 

         Národní památkový ústav 

               územní odborné pracoviště Telč 
 

Výkonný orgán státní památkové péče: 

Žadatel má - nemá* splněné závazky vůči MěÚ Telč, odboru RÚP, odd. památkové péče. 

Pokud nemá splněné závazky, uveďte jaké: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Datum:..........................................            ........................................................... 

                Městský úřad Telč, odbor rozvoje a 

       územního plánování, odd. památkové péče 

Tajemník Městského úřadu v Telči: 

Žadatel má - nemá* splněné závazky vůči Městu Telči. Pokud nemá splněné závazky, uveďte 

jaké: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Datum:..........................................              ............................................................. 

* Nehodící se škrtněte        tajemník MěÚ Telč 


