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1 007

Maiselova 57/9, 
k. ú Josefov, 
Praha 1

 p   
fasáda včetně 
repase a nátěru 
vnějších částí 
uličních oken            
2. priorita: 
dvorní fasáda 
včetně repase 
a nátěru 
vnějších částí 
dvorních oken 0 1 915 969 0,00

žadatel neoznámil, zda 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
památkářem 
doporučena jen 
priorita č. 1 

2 008

Pařížská 
203/19, k. ú. 
Josefov, Praha 
1

obnova uličních 
fasád do ulic 
Pařížské, 
Maiselovy a 
Břehové 0 3 250 000 0,00

předmětné práce se 
realizují grant poskytnut v 
roce 2016 z rozpočtu MČ 
Praha 1             1 020 000 1 020 000 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
grantová komise 
grant na tento 
objekt 
nedoporučila          

3 013

Kosárkovo 
nábřeží 127/1, 
k. ú. Malá 
Strana, Praha 1

výměna 
pavlačových 
oken 0 1 776 278 0,00

adate  eo á , da 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
památkář grant 
nedoporučil 

nový návrh po projednání v Komisi RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů součet dotací - veřejných poskytovatelů

 Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - další přehled neudělených žádostí o grant v roce 2016 
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4 016

Nerudova 
205/2, k. ú. 
Malá Strana, 
Praha 1

1. priorita: 
oprava uliční 
fasády                                       
2. priorita: 
výměna oken 
uliční fasády 0 790 556 0,00

předmětné práce na 
prioritě č. 1 (fasáda) se 
realizují. Na prioritu č. 1 -  
grant poskytnut v roce 
2016 z rozpočtu MČ 
Praha 1, na prioritu č. 2 - 
grant poskytnut v roce 
2015 také z rozpočtu MČ 
Praha 1          846 950 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
který by se týkal 
priority č. 1. Tato 
priorita však 
nebyla 
památkářem 

5 023

U Lužického 
semináře 
93/12, k. ú. 
Malá Strana, 
Praha 1

oprava dolní 
části fasády vč. 
opěrné zídky a 
oprava  
komínových 
těles 0 617 775 0,00

grant byl na opravu 
fasády poskytnut v roce 
2015 z rozpočtu MČ 
Praha 1. Na tento objekt 
byl v roce 2015 z rozpočtu 
hl. m. Prahy a z rozpočtu 
MČ Praha 1  poskytnut 
grant, který se týkal i 
dalších prací (okna, 
dveře, klemp. prvky) 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant

6 029

Karlovo 
náměstí 
671/24, k. ú. 
Nové Město, 
Praha 1

oprava fasády a 
oken Braunova 
domu - ul. 
Řeznická a 
Karlovo 
náměstí 0 3 285 021 0,00

žadatel neoznámil, zda 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant a 
grantovou komisí 
nebyl grant 
doporučen
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7 047

U Půjčovny 
1353/8, k. ú. 
Nové Město, 
Praha 1

repase oken 
uliční fasády               
(2.- 5. NP) 0 348 551 0,00

předmětné práce se 
realizují grant poskytnut v 
roce 2016 z rozpočtu MČ 
Praha 1  (na u Prahu 1 
doložen jiný položkový 
rozpočet než  hl.m. Prahy 
podklady jsou rozdílné)   0 390 000 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
grant památkářem 
nedoporučen 

8 048

Václavské 
náměstí 
777/12, k. ú. 
Nové Město, 
Praha 1

rekonstrukce a 
hydroizolace  
dvora 0 699 638 0,00

   
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00%

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
grant památkářem 
nedoporučen

9 053

Vojtěšská 
244/3, k. ú. 
Nové Město, 
Praha 1

oprava a nátěr 
fasády do výšky 
patrové římsy 
přízemí 0 63 687 0,00

žadatel neoznámil, zda 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
grant památkářem 
nedoporučen
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10 080

Neklanova 
110/25, k. ú. 
Vyšehad, 
Praha 2

1. priorita: 
výměna oken 
za repliky                                      
2. priorita: 
oprava čelní 
fasády vč. 
klempířských 
prvků 0 1 432 563 0,00

žadatel neoznámil, zda 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant

11 087

Sladkovského 
náměstí 312/2, 
k. ú. Žižkov, 
Praha 3

1. priorta: 
oprava uliční 
fasády, výměna 
oken a 
výkladců, dveří 
a klempířských 
prvků                     
2. priorita: 
oprava dvorní 
fasády, výměna 
oken a 
klempířských 0 272 714 0,00

památkářem doporučen 
grant jen na výkladce a 
dveře (rozpočet na 272 
714 Kč), fasáda byla 
nadhodnocena, okna v 
ulici a ve dvoře  
památkářem 
nedoporučena 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant,  
není zřejmé zda 
práce týkající se 
výkladců a dveří 
byly zrealizovány

12 113

Slunná 549/21, 
k. ú. 
Střešovice, 
Praha 6

výměna ploché 
části střechy - 
plechové 
krytiny - měď 0 758 177 0,00

žadatel neoznámil, zda 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
grant památkářem 
nedoporučen
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13 116

Dukelských 
Hrdinů 904/44, 
k. ú. 
Holešovice, 
Praha 7

oprava uličního 
průčelí 0 1 400 110 0,00

žadatel neoznámil, zda 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant 

14 120

U Studánky 
449/5, k. ú. 
Holešovice,  
Praha 7

obnova a nátěr 
uliční fasády, 
repase maleb 0 1 331 507 0,00

žadatel neoznámil, zda 
byly práce, které byly 
předmětem žádosti o 
grant zrealizovány, proto 
nelze postupovat dle  dle 
čl. IV. bod 11 Zásad pro 
poskytnutí grantu hl.m. 
Prahy vlastníkům 
památkově významných 
objektů v roce 2016 0 0 0,00

do 2.9.2016 
nedoručena 
žádost o 
dodatečný grant, 
grant památkářem 
nedoporučen
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