odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Podrobný popis projektu/objektu:
7.3

Číslo programu:

Stavebně historický průzkum

Název programu:
Žadatel:
Název projektu: (tak jak
je uveden v žádosti o
dotaci)
Adresa objektu:
(kulturní památky)
Parcelní číslo kulturní
památky:
Katastrální území:
Rejstříkové číslo
v Ústředním seznamu
kulturních památek
ČR:
Současné využití
objektu: (kulturní
památky)

Technický stav objektu
(kulturní památky)
s uvedením poškození:

a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních dvou

Vazba projektu na další
aktivity v území
(vyberte):

letech zrealizovaný projekt či aktivitu – např. byly zpracovány doplňující
průzkumy, probíhá postupná obnova kulturní památky,…
Uveďte aktivitu včetně roku:
…………………………………………………………………….
b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či v posledních dvou
letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivity
v území – např. po zpracování SHP bude následovat obnova kulturní
památky
T +420 485 226 676 E lucie.prandnerova@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka: c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Uveďte:
…………………………………………………………………......
c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb
Bližší specifikace
zamýšleného stavebně
historického průzkumu
s uvedením rozsahu
zpracování (vyberte):

a) kompletní SHP dle platné metodiky - MACEK, Petr. Standardní
nedestruktivní stavebně-historický průzkum. 2., dopl. vyd. Praha: Jalna,
2001. 48 s. Odborné a metodické publikace; sv. 23. ISBN 80-86234- 22-3.
b) dílčí SHP

Důvod zpracování
stavebně historického
průzkumu a jeho
případné využití
v budoucnu (vyberte):

a) SHP bude zpracován v rámci předprojektové přípravy obnovy kulturní
památky
b) zpracování SHP bylo stanovené v závazném stanovisku jako podmínka
realizace obnovy kulturní památky
c) zpracování SHP bylo správním orgánem uloženo z důvodu zrušení
prohlášení objektu za kulturní památku nebo jiný důvod (uveďte:
……………………………………………………………………)

Stavebně historické
průzkumy zpracované
pro danou kulturní
památku v minulosti
(vyberte):

a) SHP dosud nebylo zpracováno,
b) byl vyhotoven pouze dílčí SHP nebo byl SHP z hlediska metodiky
nedostačující,
c) SHP již byl v minulosti zpracován (žádost o prohlubující nebo dílčí SHP)

Celkové přepokládané
způsobilé výdaje
projektu (včetně
spoluúčasti žadatele) na
rok 2022:
Sdělení o případné
finanční spoluúčasti
jiných subjektů:
Datum:
Za správnost výše uvedených údajů:

…………………………………..
Jméno a příjmení žadatele (podpis /

razítko)
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