
Žádosti o přidělení příspěvků v rámci programu ORP  2016 

     (příloha k zápisu z jednání komise PP ze dne 18.05.2016) 
 

 

 

Žádost č. 1       č.j.: VED/522/2016-RaM                                   Petr a Romana Kočárovi                                                          

  ze dne 22.4.2016                                                 Kokořov 2, 335 01 Nepomuk                     

 

Název akce obnovy: Výměna vrat a trámu nad vraty stodoly a lokální oprava střešní krytiny -  

městský dům č.p. 30 v Nepomuku 

 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 105122 

Charakteristika části akce obnovy: Výměna vrat a trámu nad vraty stodoly a lokální oprava 

střešní krytiny.  

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 85. 500,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 59.500,-  Kč  tj. 70 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 26. 000,-  Kč tj. 30 % na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč 

 

Jedná se o barokní přízemní městský dům s polovalbovou střechou, s nevelkým dvorem 

obklopeným hospodářskými budovami z počátku 18. stol., stodola z roku 1868, chlév 

s prádelnou z přelomu 19. a 20. století. Dům se vyznačuje jednoduchým průčelím s dveřmi na 

půdu ve středu štítu, po jejichž stranách se nachází dvojice okének. Je příkladem typické 

zástavby města Nepomuk v 18. a 19. století. 

Dům je vyklizen a probíhá rekonstrukce. Stodola staticky zajištěna (v roce 2014 proběhla 

rekonstrukce havarijního stavu jižní stěny a oprava střechy). Vrata stodoly musela být 

demontována v roce 2013 z důvodu napadení dřevomorkou. Trámy nad vraty stodoly jsou 

chemicky ošetřeny a provizorně zajištěny. 

V letošním roce je záměrem vlastníků provést výměnu vrat stodoly za kopii vyrobenou podle 

původní předlohy (základní dokumentaci původních vrat se zaměřením a fotodokumentací 

provedla firma Jiří Čermák ze Spáleného Poříčí v roce 2014). Vrata budou vyrobena 

v původní červenohnědé barvě s využitím původních prvků kování. Na stodole bude ještě 

provedena výměna trámů probíhajících nad otvorem pro vrata, které byly při minulé opravě (v 

roce 2014) jen provizorně zajištěny a chemicky ošetřeny. Trámy budou provedeny ve 

shodném profilu s dosavadním trámem a povrch bude hrubě ohoblován. Součástí prací bude i 

lokální oprava střešní krytiny nad vraty a v přilehlém severovýchodním rohu střechy stodoly 

v rozsahu do 5 m
2
. 

 

 

 

Žádost č. 2         č.j.: VED/524/2016-RaM            Římskokatolická farnost, arciděkanství                                                                                            

                            ze dne 22.4.2016                          Nepomuk, Nepomuk 1, 335 01 Nepomuk 

 

 

Název akce obnovy: Oprava venkovních omítek kostela sv. Jakuba v Nepomuku 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 46276/4-378 



Charakteristika části akce obnovy: Oprava omítek a nátěru čtyř opěráků u vchodu na jižní 

straně kostela, restaurování kamenných krycích desek opěráků a oprava klempířských prvků. 

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 200.046,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 180. 000 Kč  tj. 90 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 20.046,- Kč tj. 10% na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh. 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 100.000,- 

Kč 

 

Jedná se o opravu nejvíce poškozené části fasády kostela sv. Jakuba v Nepomuku tj. oprava 4  

pilířů (opěráků), restaurování kamenných architektonických článků fasády a rozbarvení 

opravené části fasády u vchodu na jižní straně kostela. 

Kostel sv. Jakuba je nemovitou kulturní památkou s vysokou architektonickou hodnotou a 

současně je výraznou dominantou Města Nepomuk. 
Jedná se o původně pozdně románský kostel z let 1142-1153, který byl vystavěn v místech kdysi 

samostatné vsi  Přesanice (dnes západní okraj historické zástavby města Nepomuk). Presbytář kostela 

byl vystavěn ve slohu vyspělé cisterciácké rané gotiky na konci 13. stol., trojlodí je gotické z let 1360-

1370. Kostel byl zrušen roku 1786 a do roku 1857 využíván jako sýpka. V letech 1859-1860 proběhla 

nákladná pseudogotická přestavba. Zvonice pochází z let 1780-1790. 
V současnosti jsou vnější omítky včetně stavebních opěráků poškozeny povětrnostními vlivy. Pro 

ochranu vrchní části opěráků byl vypracován restaurátorský záměr na jejich ochranu. Byla navržena 

oprava vnějších omítek a provedení oplechování ploch namáhaných dešťovými srážkami. Oprava byla 

plánovaná na etapy, dle finančních možností vlastníka KP. 

V roce 2011 bylo započato s opravou 2 nejvíce poškozených pilířů na západní straně kostela, 

s opravou dalších pilířů se pokračovalo i v roce 2013, 2014. 

V roce 2015 byla provedena v III. etapě oprava omítek a nátěru 4 opěráků u vchodu na západní straně 

kostela včetně restaurování kamenných krycích desek těchto opěráků a oprava klempířských prvků.  

 

 

Žádost č. 3         č.j.: VED/528/2016-RaM                              Obec Čmelíny 

                           ze dne 25.4.2016                                             Čmelíny 32, 335 01 Nepomuk                                  

   

 

Název akce obnovy: Oprava střechy, zvonice a oken kaple Panny Marie ve Čmelínech 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 45676/4-259 

Charakteristika části akce obnovy: Oprava střechy, zvonice a oken kaple.  

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 210.000,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 100. 000,-  Kč  tj. 48 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 110. 000,-  Kč tj. 52 % na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč 

 

Kaple z 2. pol. 19. století. Jedná se o zděnou omítanou (hnědý břízolit) stavbu obdélného 

půdorysu s trojbokým závěrem. Okna půlkruhově uzavřená, vchod obdobný, s plošnými rámy 

v lisénovém členění. Trojúhelníkový štít z něhož vystupuje hranolovitá zděná zvonička ve 

vrcholu s jehlancem, pobitým plechem. Střecha je sedlová, zakončena nad závěrem valbou, 

krytá drážkovými taškami. Návesní kaple je nemovitou kulturní památkou a přes povrchovou 



úpravu fasád v závěru 20. století je kvalitním dokladem doznívání klasicismu ve vesnickém 

stavitelství.  

 

 

Žádost č. 4         č.j.: VED/529/2016-RaM                  Bohumil Němejc, Životice 12, 335 44                    

ze dne 25.04.2016                              Marcela Roubalová, Klášterecká 204, 

          335 01 Nepomuk     

 

 

Název akce obnovy: Lokální oprava štítové a uliční části fasády včetně nátěru 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 46509/4-389 

Charakteristika části akce obnovy: Lokální oprava štítové a uliční části fasády včetně 

nátěru 

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 96. 000,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 85. 000,-  Kč  tj. 88 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 11.000,-  Kč tj. 11 % na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 60.000,- Kč 

 

Jedná se o nárožní přízemní obdélný zděný dům o 2 x 4 osách se štítem. Objekt zakrývá 

sedlová střecha krytá eternitovými šablonami. K severozápadnímu nároží přiléhá brána vjezdu 

na dvůr. Fasáda městského domu je hladká, omítaná. Objekt charakterizuje široké štítové 

průčelí obrácené do náměstíčka směrem ke kostelu. V přízemí této strany fasády se nacházejí 

nyní pouze dvě obdélná neorámovaná okna. Nad hlavní římsou krytou prejzy byl umístěn štít 

dělený zhruba uprostřed římsou na dvě podlaží. V přízemí najdeme pouze dvě obdélná (levé 

slepé) okna. V horní části je štít opatřen jedním oválným okénkem situovaným na výšku. 

Pravá strana štítu se jeví konvexně a volutově vykrajovaná, levá strana štítu je pak šikmo 

seříznutá. Bok do ulice k náměstí obsahuje čtyři okna bez orámování.  

Brána vjezdu je prostý stlačeně zakončený oblouk v holé nečleněné omítané zdi s cihlovou 

stříškou. Vrata brány byla vyrobena z klasovitě skládaných prken. Vrata jsou dvoukřídlá (v 

pravém křídle se nacházejí dvířka pro pěší).  

Městský dům č. p. 3 se spolu s dalšími domy, kostelem sv. Jakuba a arciděkanstvím podílí 

na utváření architektonického a urbanistického celku Přesanického náměstí a neodmyslitelně 

dotváří jeho charakter. Hodnotné jsou především dochované historické konstrukce a 

materiály, mezi něž patří souvrství historických omítek a nátěrů dochovaných na fasádách 

stavby, které jsou předmětem této žádosti. Fasády jsou totiž neoddělitelnou složkou kulturně-

historických hodnot dané stavby.  

 

 

 

Žádost  č. 5         č.j.: VED/552/2016-RaM            Obec Oselce, Oselce 2, 335 46 Oselce  

                            ze dne 27.4.2016                           IČ 00257061  

                                                                              

  

 

Název akce obnovy: Oprava střechy kaple sv. Markéty 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 21661/4-412 



Charakteristika části akce obnovy: Záměrem vlastníka objektu je oprava střechy kaple – 

výměna poškozené krytiny bobrovky za novou krytinu bobrovku.  

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 180. 000,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 120. 000,-  Kč  tj. 66 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 60. 000,-  Kč tj. 34% na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč 

 

Kaple sv. Markéty postavená r. 1691 je situována na návrší na okraji lesa západně od vsi. 

Velká zděná omítaná stavba je takřka bez členění, vystavěná na ortogonálním půdorysu o 

délce strany 3,5 m. Střecha jehlancového tvaru je završena lucernou s makovicí a křížem. 

Vnitřek je prostý, zaklenutý plošší kalotou (klenba tvaru kulového vrchlíku). Na jižní straně je 

vchod s pravoúhlým kamenným portálem, nad jehož římsou je deska s nápisem a aliančními 

znaky. Na východní a západní stěně kaple jsou polokruhová členěná okna bez orámování. 

Barokní poutní kaple má centrální dispozici v této oblasti rozšířenou a ovlivňující podobu 

návesních zlidovělých kapliček ještě v 19. století. Kaple na návrší pohledově uplatňovaná je 

krajinotvorným prvkem s vysokou urbanistickou hodnotou. Hodnota kaple, kromě popsaných 

vazeb, spočívá především v její hmotě, historických konstrukcích, tradičních materiálech, 

dispozici a autentickém vzhledu, přičemž významnou památkovou hodnotu má i vstupní 

pravoúhlý kamenný portál objektu s nápisem a aliančními znaky.  

 

 

 

Žádost č. 6     č.j.: VED/553/2016-RaM                Římskokatolická farnost, Spálené Poříčí                                                      

ze dne 28.4.2016                               332 04 Nezvěstice                  

 

 

 

Název akce obnovy: Kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově – oprava krovu a střešní krytiny 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 15205/4-256 

Charakteristika části akce obnovy: Oprava krovu a střešní krytiny. 

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 89.988,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 80.000,-  Kč  tj. 90 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 9.988,-  Kč tj. 10% na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

Komise předloženou žádost posoudila a v rámci vyhodnocení naléhavosti akce z hlediska 

zachování kulturně historické hodnoty kulturní památky i na výši spoluúčasti žadatelů 

nedoporučuje poskytnutí příspěvku v letošním roce.   

 

Kostel původně gotický, přestavěn barok. v letech 1727 - 1735. Věž přistavěna v roce 1873. 

Rozlehlý, jednolodní s pravoúhle zakončeným presbytářem se sakristií a oratoří na severní 

straně a s věží před záp. průčelím. Vnějšek členěn velkým řádem pásů v omítce, okna obdélná 

se segment. záklenky, některá v pravoúhle zalamovaném rámování. 

Střešní krytina lodi dožilá, na mnoha místech zatéká a tím trpí i krovová konstrukce. V roce 

2004 a 2005 byla provedena oprava opěrné zdi podél silnice, v roce 2006 provedena oprava 



střechy věže, 2008 opravena střecha nad vchodem do sakristie kostela. V roce 2011 bylo 

započato s opravou krovu a výměnou krytiny na lodi kostela a pokračovalo se i v roce 2012, 

2014 a 2015. 

 

 

 

Žádost č. 7          č.j.: VED/554/2016-RaM                                 CROWN ESTATES s.r.o. 

                               ze dne 28.04.2016            Žinkovy č.p. 88   

 

                                         

Název akce obnovy: Zámek Žinkovy č.p. 36 – provedení rekonstrukce barevného řešení 

schodiště a vstupního prostoru schodiště (místnost č. 101, 102, 202) 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 44947/4-534 

Charakteristika části akce obnovy: Provedení obnovy původní polychromie povrchů stěn a 

plastických architektonických i dekorativních prvků vstupní haly a prostoru schodiště 

v západní části zámku formou rekonstrukce barevného řešení. 

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 142.600,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 75. 000,-  Kč  tj. 53 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 60. 000,-  Kč tj. 42% na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč 

 

Zámek Žinkovy je objekt s gotickým a renesančním jádrem, přestavěný barokně a následně 

v romantickém duchu v závěru 19. století, s kvalitními umělecko-řemeslnými detaily na 

fasádách i v interiéru. Areál zámku je zasazený do působivého prostředí krajinářského parku 

na pravém břehu rybníka Labuť, asi 1 km jihovýchodně od obce Žinkovy. 

Zámek Žinkovy má od roku 2007 nového vlastníka a od roku 2008 prochází areál zámku 

celkovou opravou. Byla provedena celková oprava střechy, odvodnění objektu zámku, obnova 

inženýrských sítí. Rovněž zámecký park i hospodářské objekty v areálu zámku prošly 

obnovou. V prosinci 2012 byla zahájena obnova fasády zámku a vzhledem k tomu, že 

nedílnou součástí vnějšího pláště fasády jsou vitráže, polychromované štukové erby, kamenné 

sochy, kamenické prvky fasád, štukové figurální plastiky a reliéfy, kovové ciferníky věžních 

hodin a sgrafito, které vykazují výrazné výtvarné a umělecko řemeslné kvality je nutné, aby 

tyto práce prováděli restaurátoři s příslušnými povoleními Ministerstva kultury. Tímto bude 

zajištěn odborný přístup k jejich obnově a vyloučeno riziko jejich poškození nebo zničení 

laickými zásahy.  

Tyto hodnotné prvky souvisí s přestavbou zámku významnými architekty Hermannem 

Helmerem a Ferdinandem Fellnerem po roce 1897. Jejich ateliér byl koncem 19. století 

jedním z nejvýznamnějších ve Vídni.  

Drobné mladší korekce objektu v historizujícím duchu proběhly roku 1916, kdy byl zámek 

Žinkovy v majetku věhlasného průmyslníka Škody (Škodovy závody v Plzni). Tyto dílčí 

úpravy projektovala významná plzeňská stavební firma Muller a Kapsa. 

provést obnovu původní polychromie povrchů stěn a plastických architektonických i 

dekorativních prvků vstupní haly a prostoru schodiště v západní části zámku, a to formou 

rekonstrukce barevného řešení. Prostory vstupní haly, schodiště a schodišťové haly tj. 

místnosti č. 101, 102 a 202 se nacházejí v jihozápadní části hlavní zámecké budovy a sloužily 

původně jako komunikace do zámeckého nádvoří. Vstupní prostor v přízemí je obdélného 

půdorysu, na straně vstupu zdobený portálem s plastickou výzdobou a na protilehlé straně pak 



tělesem krbu. Prostor vlastního schodiště, navazujícího na vstupní halu je tvořen tělesem 

jednoramenného dřevěného a řezbářsky bohatě zdobeného schodiště do 1. patra zámku. Strop 

nad schodištěm tvoří čtyři pole křížové klenby s žebrovím s tradiční profilací, sbíhajícím se 

v plastických svornících s bohatým štukovým plastickým dekorem (vegetativní prvky, ovoce). 

Na stěnách přechází klenební systém v přípory v podobě bohaté štukové plastické výzdoby 

(vegetativní prvky, ovoce). Delší boční stěny schodiště jsou zdobeny opět plastickým 

štukovým dekorem, navazujícím na rytmus žebroví klenby. Tato dekorace evokuje gotický 

dekorativní systém v podobě plastické bosáže s navazujícími plochami vpadlých obdélných 

zrcadel, opatřených dekorativní malbou a rámovaných plastickým žebrovím. Celek výzdoby 

stěn ústí v plastické prvky ve formě fiál. Uvedená plastická dekorativní výzdoba prostoru byla 

opatřena v době vzniku bohatou polychromií ve velmi živých barvách, evokujících gotický 

sloh ve vnímání historizující architektury sklonku 19. století. Uvedená plastická výzdoba patří 

k nejzdařilejším a nejhodnotnějším realizacím historizující romantické přestavby zámku 

v Žinkovech, významově se rovnající původní výzdobě interiéru zámecké kaple a 

nejvýznamnějších zámeckých komnat. 

 

 

 

 

Žádost č. 8          č.j.: VED/560/2016-RaM                                             Pavel Květoň 

                               ze dne 29.04.2016                                                       Kasejovice č.p. 36 

 

 

Název akce obnovy: Oprava střechy 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 16556/4-321 

Charakteristika části akce obnovy: Výměna krytiny a oprava poškozených částí krovu - 

část dvorní 

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 160. 000,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 100. 000,-  Kč  tj. 62 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 60.000,-  Kč tj. 38 % na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 90.000,- Kč 

 

Městský dům č. p. 36 je příkladem kvalitní architektury z počátku 19. století. Svou hmotou 

převyšuje okolní zástavbu a v dlouhé řadě domů při hlavní silnici tak vytváří dominantu. Dům 

prošel na konci 60. let 20. století stavebními úpravami, při kterých bylo pozměněno plastické 

členění hlavního průčelí domu.  

Jedná se o jednopatrové stavení o 5 okenních osách s pásovou římsou, lisénovým členěním při 

nárožích a valbovou střechou, krytou taškami. Okna s rozeklanýma vlněným obrysem, 

s plošnou šambránou s ušima, v patře podokenní římsou. Vchod uprostřed půlkruhový 

s patkami oblouku a středním klenákem. Vrata dvoukřídlá s vrátky pro pěší. Fasádu ukončuje 

profilovaná korunní římsa. Střední chodba (původně průjezd) s pruskými plackami, místnosti 

valené s lunetami, patro plochostropé. Patrový dům zastřešený vysokou valbovou střechou 

krytou pálenými taškami bobrovkami. Konstrukce krovu je dvou etážová se dvěma úrovněmi 

hambalků a stojatých stolnic. Krokve při hřebeni střechy jsou značně poškozené a některé 

krokve byly v minulosti opatřeny příložkami. Stávající krytina je ve špatném stavu a je již 

nutná její výměna. 

Vlastník domu provádí každoročně drobné opravy v rámci udržovacích prací.  



V roce 2013 v rámci dotace prostřednictvím ORP byla provedena výměna 3 ks poškozených 

oken za okna nová. Na opravu střechy žádal vlastník v roce 2013 i 2014 z havarijního 

programu a z dotace PK, avšak neúspěšně. V roce 2015 vlastník objektu v rámci dotace 

prostřednictvím ORP započal s opravou střechy. Byla provedena velice kvalitně oprava 

střechy v části uliční.  

V letošním roce hodlá vlastník v opravě střechy pokračovat (část dvorní). 

 

 

 

Žádost č. 9      č.j.: VED/559/2016-RaM             Petra Belancová, Za Kostelem 566,                                                                                         

                         ze dne 29.04.2016                         335 01 Nepomuk 

 

                                              

 

Název akce obnovy: Městský dům č.p. 179 – oprava konstrukce střechy 

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 41162/4-391 

Charakteristika části akce obnovy: Oprava konstrukce střechy. 

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 340.000,- Kč 

Výše požadovaného příspěvku: 150.000,-  Kč  tj. 44 % na celkové náklady 

Vlastní podíl žadatele: 190.000,-  Kč tj. 56 % na celkových nákladech 

 

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh 

 

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 100.000,- 

Kč 

 

Jedná se o patrový objekt obdélného půdorysu, který je situovaný ve svahu, takže ze vstupní 

strany od jihu z ulice Jana Jakuba Ryby se jeví jako přízemní. Jedná se o zděný objekt ze 

smíšeného zdiva s převahou kamene. Fasáda domu je zmodernizovaná nyní ve spodní části 

odstraněná na holé zdivo do výše ca 1,5 m nad terénem. Okna ve všech podlažích i štítech 

jsou novodobá, dvoukřídlá se štukovým rámováním po stranách. Dům je zastřešen sedlovou 

střechou, která je u hlavního štítu orientovaného do náměstí zakončena polovalbou. Na jižní 

straně při vstupu je střecha s přesahem ca 1,2 m. Konstrukci krovu představuje archaický typ 

krovu na kobylu se zdvojenou vrcholovou vaznicí. Střecha je kryta eternitovými šablonami, 

které jsou v dnešní době již zašlé a lokálně poškozené. K záměru výměny střešní krytiny bylo 

zdejším odborem vydáno závazné stanovisko č.j. VED/146/2016-RaM dne 10.02.2016, které 

je pořád v platnosti.  

Záměrem žadatele je oprava konstrukce krovu spočívající ve výměně některých 

nevyhovujících a poškozených krokví v rozsahu ca 35 %. Dále dojde k výměně části 

pozednice, která byla poškozena hnilobou díky zatékání, a to v rozsahu ca 50 %.  

Jedná se o příklad městského domu z počátku 18. století, který též sloužil jako nepomucká 

škola. Hodnotné jsou především dochované historické konstrukce jako například archaický 

typ krovu na kobylu, který je pro tuto oblast typický, dále pak konstrukce kleneb 

dochovaných v interiéru domu. Městský dům č.p. 179 se spolu s dalšími domy, kostelem sv. 

Jakuba a arciděkanstvím podílí na utváření architektonického urbanistického celku 

Přesanického náměstí a neodmyslitelně dotváří jeho charakter. 

 

 

 



 

Návrh na přidělení příspěvků  ORP Nepomuk – 2016 

 
 

 Obec Žadatel Typ 

žadatele 

(FO, PO, 

církev, 

obec, kraj) 

Památka Název akce 

obnovy 

Návrh na 

přidělení 

příspěvku 

(v tis. Kč) 

1 Nepomuk Petr Kočár 

Romana 

Kočárová 

Kokořov 2 

FO Městský dům č.p. 

30 

Výměna vrat a 

trámů nad 

stodolou 

  

 

50 

2 

 

Nepomuk ŘKF 

arciděkanství  

Nepomuk, 

Přesanické nám.1

                                                                                                   

Církev Kostel sv. Jakuba Oprava 

venkovních 

omítek kostela 

 

100 

3 

 

Čmelíny Obec Čmelíny 

Čmelíny 32 

Obec Kaple Panny 

Marie 

Oprava střechy, 

zvonice a oken 
 

50 

4 Nepomuk Bohumil Němejc 

Životice 12 

Marcela 

Roubalová 

Nepomuk 204 

FO Městský dům č.p. 

3 

Lokální oprava 

štítové a uliční 

části fasády včetně 

nátěru  

 

60 

5 

 

Oselce Obec Oselce 

Oselce 2 

Obec Kaple sv. Markéty Oprava střechy  

50 

6 

 

Čížkov Římskokatolická 

farnost 

Spálené Poříčí 

Církev Kostel sv. Jana 

Křtitele 

Oprava krovu, 

střešní krytiny 
 

- 

 

7 Žinkovy CROWN 

ESTATES s.r.o. 

Žinkovy 88 

PO Areál zámku č.p. 

36 

Obnova původní 

polychromie 

povrchů stěn a 

plastických 

architektonických 

i dekorativních 

prvků 

      

       

50 

8 

 

Kasejovice Pavel Květoň 

Kasejovice 36 

FO Městský dům č.p. 

36 

Oprava střechy – 

dvorní část 
  

90       

9 

 

Nepomuk Petra Belancová 

Nepomuk 566 

FO Městský dům č.p. 

179 

Oprava konstrukce 

krovu 
 

100 

     Celkem 555 

 

Přidělená kvóta Ministerstvem kultury na rok 2016 pro ORP Nepomuk  

je 555.000,- Kč 
 


