Dotace na opravu budov v městské památkové zóně jsou rozděleny
Dotační Program na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v Městské památkové zóně
funguje v Nymburce již druhým rokem. Lidé i město si ho chválí, spoustu domů v centru
města bylo již opraveno.
„Stejně jako v loňském roce bude všem žádostem, které splňovaly podmínky, do vysoké míry
vyhověno. Program začal dle našeho plánu fungovat pro vlastníky domů v centru města jako
skutečná motivace pro investice do těchto nemovitostí,“ informoval místostarosta města
Ing. arch. Jan Ritter.
Zastupitelstvo města schválilo dotace na opravu nemovitostí v centru města a přidělilo
finanční prostředky. Občané měli možnost podávat své žádosti do konce srpna 2018. V roce
2018 bude, stejně jako v roce 2017, rozdělen jeden milion korun.
Hodnotící komise 4. září 2018 posoudila všech 10 zbývajících žádostí o dotaci. Při schvalování
a nastavení výše přidělené částky komise posoudila jednotlivé žádosti uchazečů dle místa
objektu, na který je dotace požadována, účel použití dotace a respektování požadavku
památkové péče. Nejčastěji se jednalo o výměnu oken, dveří, střešní krytiny a revitalizaci
fasád.
Dotační prostředky pomohly například majitelům nemovitosti na Palackého třídě, objekt
bývalé kuchyňky prošel celkovou rekonstrukcí a stala se z něj opravdová ozdoba ulice. Dům
se přiblížil vzhledu, který měl na počátku minulého století. Rekonstrukce bude ukončena
v příštím roce, kdy se plánuje úprava soklové partie.
Více informací a pravidla programové dotace jsou k dispozici na:
http://www.meu-nbk.cz/index.php?sekce=2&idO=74
Adresa objektu, na který je
požadována dotace

Účel použití

Výše dotace

Eliščina třída 157/9, Nbk

demontáž a montáž střeš. Krytiny, výměna vad.trámů a latí

Jízdecká 430/3, Nymburk

obnova fasády se zachováním všech architektonických
prvků
rekonstrukce historické fasády, výměna oken a výkladců

Palackého třída 80, Nbk
Eliščina třída 148/10, Nbk

rekonstrukce fasády do ulice Eliščina, včetně římsy

Kostelní náměstí 299, Nbk
Eliščina třída 147/8, Nbk
Malé Valy 216/10, Nbk
Palackého třída 80, Nbk

výměna oken - eurookna

Malé Valy 468/9, Nbk

oprava fasád,klempíř.prvků, repase oken I. část

fasáda, vchodové dveře, klempíř.práce, fasádní barva
rekonstrukce střechy
výměna výkladců a vstupních dveří do komerčních prostor
a balkon dveří ve 3. NP

Tiskový mluvčí
petr.cernohous@meu-nbk.cz

40 000
200 000
50 000
50 000
53 000
150 000
120 000
150 000

Celkem

Městský úřad Nymburk
Mgr. Petr Černohous

187 000

1 000 000
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