Revitalizace památek v historickém centru města Telče

Předmětem projektu je historická obnova dvou významných památkově chráněných
budov, a to budovy radnice č. p. 10 a budovy DDM č. p. 66, které se nachází v území MPR
Telč a zároveň je územím pod ochranou UNESCO. V rámci projektu dojde ke stavební
obnově dotčených objektů. Realizací projektu bude do budoucna umožněno plnohodnotné
využití obou objektů z pohledu turistiky a kultury a také tímto dojde k záchraně domu č. p.
66, jehož střešní konstrukce je v současnosti v havarijním stavu.
V rámci realizace projektu dojde ke stavební obnově do projektu zařazených
městských budov. U budovy radnice proběhnou klasické stavební práce a restaurování části
fasády. Dům č. p. 66 je v havarijním stavu, takže zde je potřeba provést zajištění objektu dle
statického posouzení. Záměrem města je zajistit větší zpřístupnění objektů návštěvníkům, což
bude znamenat i pořízení nezbytného vybavení, neboť to v objektech nyní chybí. Důležitým
faktorem projektu je také posílení zabezpečení památky. Jde o elektronický zabezpečovací a
požární systém, vnitřní kamerový systém. Snahou je tak maximálně zabezpečit řešené
památky proti vloupání a požáru.
Hlavním cílem předkládaného projektu je tedy obnova dvou významných objektů
nacházejících se v historickém jádru města Telče, které spadá pod ochranu UNESCO. Díky
realizaci projektu dojde ke zkvalitnění prezentace těchto objektů, plnohodnotnému využití
objektů v souladu s jejich historickou funkcí, posílení významů objektů pro další rozvoj
cestovního ruchu ve městě a přilehlém regionu. Realizovaný projekt také přispěje k prezentaci
dochovaného kulturního dědictví pro odbornou veřejnost (např. zástupce památkové péče,
výzkumníky, badatele apod.). V rámci realizace projektu se také počítá se zvýšením ochrany
památky a jejího zabezpečení, s budováním nových expozic a depozitářů v obou objektech,
digitalizace památek a mobiliářů v obou objektech a modernizace, popř. výstavba nezbytných
objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové
náklady na projekt činí 60 437 257,00 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu činí 54 393 531,30 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu
města.

