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Anketní dotazník 

k Programu regenerace městských památkových rezervací 
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení 

vlády č. 209/92 na rok 2022 

 

 
I. Základní údaje o městu, obci, popř. městské části (dále jen "obec") 
 

Obec: Čáslav 
 

(v případě více památkově chráněných území v obci vyplňte pro každou MPR nebo MPZ 
zvláštní dotazník). 
Adresa obecního úřadu včetně PSČ: nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

tel., fax:  327 300 200 

e-mail:    radnice@meucaslav.cz 

Starosta: JUDr. Vlastislav Málek 

Kontaktní pracovník Programu regenerace (jméno, funkce, telefon, mailová adresa):  

Ing. Lucie Bilá, referent státní památkové péče, bila@meucaslav.cz, 327 300 135 

      

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2020: 10 322 

Okres:  Kutná Hora 

Kraj:  Středočeský 

 

II. Pracovní skupina 

Zakladatel pracovní skupiny, její statut, pravomoci: 

Rada města Čáslav, usnesení č. 41/2019, 23. 01. 2019 

      

Datum založení: 23. 01. 2019 

Jméno předsedy: Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Instituce, osoby a jejich profese zastoupené v pracovní skupině: 
Národní památkový ústav, ÚOPSČ – Mgr. Jindřiška Černochová – garant území 
Národní památkový ústav, GŘ – Ing. arch. Iveta Meruňková – ÚP a urbanismus 

Archeologický ústav AVČR – Mgr. Filip Velímský, Ph.D. - archeolog 

Městské muzeum a knihovna Čáslav – Bc. Michaela Dvořáková, DiS. – ředitelka muzea 

Městský úřad Čáslav – Bc. Jiřina Kožená – vedoucí odb. školství, kultury a pam. péče 

Městský úřad Čáslav – Ing. Lucie Bilá – referent státní památkové péče 

Městský úřad Čáslav – Irena Holíková – referent pro kulturu 

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze - Lukáš Janota, DiS. – technický dozor      

      

      

mailto:bila@meucaslav.cz
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Komentář k činnosti pracovní skupiny: 
Pracovní skupina se schází pravidelně minimálně jednou za dva měsíce. Provádí 
kontroly na památkových objektech a v MPZ Čáslav. Hodnotí, zpracovává a navrhuje 
zařazení žádostí o příspěvek do Programu regenerace MPR a MPZ. Zajišťuje 
poradenskou službu občanům města v oblasti památkové péče. Navrhuje a připravuje 
možné změny v Programu regenerace města.  
                

 

III. a - Územně plánovací dokumentace 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),          
v platném znění a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
 

Územní plán 

Název:  Územní plán Čáslav 

Pořizovatel: Město Čáslav 

Zpracovatel: Ing. arch. Rostislav Jukl 

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání: 12. 12. 2011, usnesení č. 105/2011  

b) konceptu (souborné stanovisko): 24. 06. 2013, usnesení č. 36/2013  

c) návrhu: 15. 12. 2014, usnesení č. 75/2014   

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem:       

 

Regulační  plán  MPR nebo MPZ  

Název:        

Pořizovatel:       

Zpracovatel:       

Datum schválení obecním zastupitelstvem 

a) zadání:        

b) konceptu (souborné stanovisko):        

c) návrhu:        

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem:       
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Pozn. Podkladem pro stanovení známky za stav územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů je Evidence územně plánovací činnosti [viz § 162 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění], která je 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách Ústavu 
územního rozvoje http://www.uur.cz.  

 

 

IV. Program regenerace 

Název Programu:  Program regenerace MPZ Čáslav 

Zpracovatel:   Mgr. Pavla Obořilová 

Datum dokončení: září 2017 

Datum schválení Programu zastupitelstvem: 11. 12. 2017, usnesení č. 77/2017 

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2018 - 2022 

 

Datum aktualizace Programu:       

 

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem:       

 

 

 

Pokud jste Program regenerace, zpracovaný v letošním roce, nezaslali dosud na Ministerstvo 
kultury, přiložte jej k vyplněnému dotazníku včetně výpisu z jednání zastupitelstva obce, 
kterým byl Program regenerace schválen. 

 

 

 

Komentář Ministerstva kultury k Programu regenerace: 

doporučuje se: 
-   průběžně pracovat na aktualizaci Programu regenerace, 

- rozvíjet znalosti o památkových hodnotách území pořizováním stavebně historických,    
architektonických a památkových průzkumů, 

-  podporovat obnovu kulturních památek v soukromém vlastnictví z rozpočtu města, 

-  průběžně pracovat na aktualizaci ÚPD ve vztahu k památkově chráněnému území, 
-  podporovat kulturní aktivity v památkově chráněných územích. 

http://www.uur.cz/
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V. Ekonomické předpoklady regenerace 

 

 

Vybrané údaje z rozpočtu obce (tis. Kč) 
2020 

skutečnost 
2021 

očekávané 

plnění 

2022        

návrh 

 

Běžné příjmy daňové 208 387 182 371 203 000 

 

Běžné příjmy nedaňové 
125 891 37 692 36 595 

 

Kapitálové příjmy 
44 959 73 369 364 

 

Vlastní příjmy obce celkem 
379 237 293 432 239 959 

 

Běžné dotace 
21 771 10 431 10 000 

 

Kapitálové dotace 
5 420 26 297 13 240,65 

 

PŘÍJMY OBCE CELKEM 
406 428 330 160 263 199,65 

 
                  

 

Neinvestiční výdaje 
287 496 242 781 225 014,45 

 

Investiční výdaje 
96 243 62 459 38 185,20 

 

Z toho výdaje na hlavní investiční akce: 
                  

Rekonstrukce byt. dům č. 288  4 927 13 085 5 000 

Výstavba byt.jed. Prokopa Holého 24 688 22 455 3 630 

Cyklostezka 67 17 773 11 000 

Nákup pozemků 9 218 1993 1 250 

 

VÝDAJE OBCE CELKEM 
383 739 305 240 263 199,65 

 

Výsledek hospodaření 22 689 97 591       

 

Zůstatek fondu rezerv a rozvoje 
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VI. Akce obnovy připravované pro rok 2022  

Identifikace objektu (název, č.p., parc. č.): Městské opevnění parc. č. 1957/1, 1957/2, 

370/1, 370/2, 370/3 

 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 44979/2-928 

(nezařazujte do Anketního dotazníku kulturní památky nacházející se mimo MPR nebo 

MPZ a nepamátkové objekty) 

Vlastník: Město Čáslav 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění:1    

Č.j.   MěÚ/27496/2017          ze dne 12. 11. 2017 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění: 1 

Č.j.                  ze dne       

 

Zahájení obnovy v roce: 2022 Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2022 

 

Stručná charakteristika obnovy: Statické zajištění a oprava hradebních zdí 
 

 

Hlavní práce na obnově v r. 2022: Opravy hradebního pásma v Čáslavi/hradby 

 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH: 11 500 tis. Kč 

 

Z toho náklady v roce 2022 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové  
hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:2 10 700 tis. 

Kč 
 

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH:      

5 350 tis. Kč 

 

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2022 

prováděny stavební práce. 
 

Další akce uveďte na kopii této stránky dotazníku. 

Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek, které jsou připraveny tak, aby jejich 

obnova mohla být v příštím roce včas zahájena, a zároveň jsou uvedeny v Ústředním 
seznamu kulturních památek a nacházejí se na území MPR nebo MPZ. 

 
1 Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu 

územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení  stavebních prací, popř. 
nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích). 
2 Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit 
propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy (včetně DPH), jinak nebude akce 

započtena. 
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VI. Akce obnovy připravované pro rok 2022  

Identifikace objektu (název, č.p., parc. č.): Kostel sv. Petra a Pavla, parc. č. st. 1 

 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 22699/2-922 

(nezařazujte do Anketního dotazníku kulturní památky nacházející se mimo MPR nebo 
MPZ a nepamátkové objekty) 

Vlastník: Římskokatolická farnost – děkanství Čáslav, Kostelní nám. 186,  

286 01 Čáslav 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění:3    

Č.j.   MěÚ/9863/2020          ze dne 19. 04. 2021 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění: 1 

Č.j.                  ze dne       

 

Zahájení obnovy v roce: 2022  Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2022 

 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurátorské a kamenosochařské práce na vstupním 
portálu na jižní straně kostela včetně čištění kamenů.  

 

 

Hlavní práce na obnově v r. 2022: Restaurátorské a kamenosochařské práce na vstupním 
portálu na jižní straně kostela včetně čištění kamenů.  

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH: 190 tis. Kč 

 

Z toho náklady v roce 2022 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové  
hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:4 190 tis. Kč 
 

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH:      

90 tis. Kč 

 

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2022 

prováděny stavební práce. 
 

Další akce uveďte na kopii této stránky dotazníku. 

Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek, které jsou připraveny tak, aby jejich 

obnova mohla být v příštím roce včas zahájena, a zároveň jsou uvedeny v Ústředním 
seznamu kulturních památek a nacházejí se na území MPR nebo MPZ. 

 
3 Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu 

územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení  stavebních prací, popř. 
nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích). 
4 Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit 
propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy (včetně DPH), jinak nebude akce 

započtena. 
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VI. Akce obnovy připravované pro rok 2022  

Identifikace objektu (název, č.p., parc. č.): Obytný dům č.p. 17, parc. č. st. 21  
 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 44877/2-937 

(nezařazujte do Anketního dotazníku kulturní památky nacházející se mimo MPR nebo 
MPZ a nepamátkové objekty) 

Vlastník: Ing. Jiří  
              Ing. Lenka ,          
 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění:5    

Č.j.   MěÚ/4918/2020          ze dne 14. 04. 2020 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění: 1 

Č.j.   MěÚ/10798/2020          ze dne 29. 05. 2020 

 

Zahájení obnovy v roce: 2022 Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2022 

 

Stručná charakteristika obnovy: Oprava střechy a renovace oken 

 

 

Hlavní práce na obnově v r. 2022: Oprava střechy a renovace oken 

 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH: 3 818 tis. Kč 

 

Z toho náklady v roce 2022 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové  
hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:6 1 726 tis. 

Kč 
 

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH:      

863 tis. Kč 

 

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2022 

prováděny stavební práce. 
 

Další akce uveďte na kopii této stránky dotazníku. 

Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek, které jsou připraveny tak, aby jejich 
obnova mohla být v příštím roce včas zahájena, a zároveň jsou uvedeny v Ústředním 
seznamu kulturních památek a nacházejí se na území MPR nebo MPZ. 

 
5 Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu 

územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení  stavebních prací, popř. 
nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích). 
6 Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit 
propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy (včetně DPH), jinak nebude akce 

započtena. 
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VI. Akce obnovy připravované pro rok 2022  

Identifikace objektu (název, č.p., parc. č.): Obytný dům č.p. 251, parc. č. st. 148/1 

 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 44979/2-928 

(nezařazujte do Anketního dotazníku kulturní památky nacházející se mimo MPR nebo 
MPZ a nepamátkové objekty) 

Vlastník: Mgr. Miriam , 
              Mgr. Miroslav , 
 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění:7    

Č.j.   MěÚ/27746/2019          ze dne 10. 11. 2019 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění: 1 

Č.j.   MěÚ/3408/2020          ze dne 06. 05. 2020 

 

Zahájení obnovy v roce: 2022  Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2022 

 

Stručná charakteristika obnovy: Obnova hradební zdi umístěné na domě č.p. 251 

 

Hlavní práce na obnově v r. 2022: Obnova hradební zdi umístěné na domě č.p. 251 

 

 

Celkové náklady na obnovu v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH: 191 tis. Kč 

 

Z toho náklady v roce 2022 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové  
hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:8 191 tis. Kč 
 

 

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH:      

90 tis. Kč 

 

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2022 

prováděny stavební práce. 
 

Další akce uveďte na kopii této stránky dotazníku. 

Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek, které jsou připraveny tak, aby jejich 
obnova mohla být v příštím roce včas zahájena, a zároveň jsou uvedeny v Ústředním 
seznamu kulturních památek a nacházejí se na území MPR nebo MPZ. 

 
7 Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu 

územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení  stavebních prací, popř. 
nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích). 
8 Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit 
propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy (včetně DPH), jinak nebude akce 

započtena. 
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VI. Akce obnovy připravované pro rok 2022  

Identifikace objektu (název, č.p., parc. č.): Malovaná opona v Dusíkově divadle 

v Čáslavi č.p. 194, parc. č. st. 466 

 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 10099/2-4253 

(nezařazujte do Anketního dotazníku kulturní památky nacházející se mimo MPR nebo 
MPZ a nepamátkové objekty) 

Vlastník: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav, IČO: 
00 236 021 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění:9    

Č.j.   MěÚ/6280/2020          ze dne 10. 03. 2020 

 

Připravenost akce z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění: 1 

Č.j.                  ze dne       

 

Zahájení obnovy v roce: 2022 Předpokládané dokončení obnovy v roce: 2022 

 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurování malované opony, která je součástí nemovité 
kulturní památky Dusíkova divadla v Čáslavi.  
 

Hlavní práce na obnově v r. 2022: Restaurování malované opony, která je součástí 
nemovité kulturní památky Dusíkova divadla v Čáslavi. 
 

Celkové náklady na obnovu v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH: 671 tis. Kč 

 

Z toho náklady v roce 2022 na práce, zabezpečující uchování souhrnné památkové  
hodnoty kulturní památky (dle odst. 8. části I. Zásad v tis. Kč) včetně DPH:10 671 tis.Kč 
 

Z toho potřeba státní podpory (dle odst. 7. části II. Zásad) v roce 2022 (tis. Kč) včetně DPH:      

335 tis. Kč 

 

Doložte fotografii současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být v roce 2022 

prováděny stavební práce. 
 

Další akce uveďte na kopii této stránky dotazníku. 

Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek, které jsou připraveny tak, aby jejich 

obnova mohla být v příštím roce včas zahájena, a zároveň jsou uvedeny v Ústředním 
seznamu kulturních památek a nacházejí se na území MPR nebo MPZ. 

 
9 Uveďte datum a č.j. vydání závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
popř. magistrátního úřadu nebo krajského úřadu k obnově kulturní památky, datum a č.j. vydání aktu 

územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení  stavebních prací, popř. 
nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích). 
10 Akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit 

propočtem nákladů projektanta anebo stavební firmy (včetně DPH), jinak nebude akce 

započtena. 
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VII. Odhad skutečné (ideální) potřeby finančních prostředků  

Upřesněte odhad provedený v Anketním dotazníku pro rok 2021, příp. 2020 

Skutečná (ideální) potřeba finančních prostředků na provedení celkové obnovy všech 

kulturních památek v MPR nebo MPZ 

Potřeba celkem 250 000 tis. Kč 

Odhad finančních prostředků, potřebných každoročně na základní údržbu kulturních památek 

v MPR nebo v MPZ 

Potřeba za rok 2 500 tis. Kč 

 

Údaje uveďte bez ohledu na možnosti veřejných rozpočtů (jedná se o zjištění ideální potřeby) 
a bez ohledu na časový postup realizace obnovy 

Komentář: 
      

      

 

VIII. Finanční účast obce na obnově památkových objektů v roce 2021 

Finanční prostředky vynaložené v roce 2021 z rozpočtu obce na obnovu památek  

na celém území katastru obce 450 tis. Kč 

na území MPR nebo MPZ 450 tis. Kč 

Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 2021 celkem na obnovu památek 

na území MPR nebo MPZ 10 000 tis. Kč 

na celém území katastru obce 50 000 tis. Kč 

*Finanční prostředky vynaložené v roce 2021 na celkovou obnovu infrastruktury a 

ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ 

z rozpočtu obce 20 000 tis. Kč 

z prostředků jiných organizací 0 tis. Kč 

Komentář: 
      

      

      

      

 

_________________________                                                                                                                                                   
*   Je nepovinný údaj pro městské části Hlavního města Prahy. 
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IX. Výsledky Programu regenerace z minulých let 
Uveďte akci, jejíž obnovu považujete za významnou pro regeneraci MPR nebo MPZ (např. 
pro kvalitu provedení obnovy, pro záchranu významné památky, pro zajištění městské funkce, 
pro příklad ostatním městům apod.). 

 

Název kulturní památky:  
Kostel sv. Petra a Pavla 

      

Bližší informace o objektu (historie, využití, architektonický význam apod.): 
 

      

Mimořádně hodnotný sakrální areál s kostelem sv. Petra a Pavla složité architektonické 
dispozice, dané postupnou výstavbou od 12. do počátku 20. století. Areál je tak současně 
dokladem dlouhého historického vývoje farního centra dané lokality. Vkomponovaný 
jedinečně zachovaný románský kostelík sv. Michala a jeho spojení s vrcholně 
středověkým chrámem nemá v Čechách srovnání. Věž se řadí k nejvyšším na našem 
území. Významná je i citlivá obnova památky architektem Kamilem Hilbertem, který v 
souladu s nejnovější teorií v památkové péči respektoval jednotlivé stavební fáze a zvýšil 
její uměleckou hodnotu svou volnou tvorbou. Restaurování kostela v Čáslavi bylo 
hodnoceno jako jeho nejzdařilejší počin. 
      

      

Komentář k provedené obnově: 
      

V roce 2021 byla provedena II. Etapa restaurátorských a kamenosochařských prací 
na kostele sv. Petra a Pavla – náhrobníky na jižní straně kostela, stříšky a navazující 
články, omítky u náhrobníků. Práce prováděl ak. soch a rest. Josef Pospíšil a díky jeho 
odvedené práci dopadla tato akce nad očekávání výborně (viz. přiložené foto).       

      

Připojte fotografii kulturní památky po obnově. 
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X.  

Vyjádření příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu 
k údajům v dotazníku  

 

 

 

Datum:                                             Podpis zmocněného pracovníka, razítko: 
 

 

Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu hlavního 

města Prahy k údajům v dotazníku  
zejména z hlediska připravenosti akcí (nedostatečně připravené akce nedoporučujte) 

Všechny akce uvedené v Anketním dotazníku pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 

2022 jsou připravené a Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče 

doporučuje jejich zařazení do programu. 

 

Datum:                                             Podpis vedoucího oddělení, razítko: 

 

Potvrzení krajského úřadu, úseku státní památkové péče, o projednání akcí 
připravených na rok 2022 (podle části VI. tohoto dotazníku)  

 

 

 

Datum:                                             Podpis, razítko: 

 

Volný komentář obce k Programu regenerace 

Město Čáslav doporučuje uvedené akce k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ na 

rok 2022. 

 

 

 

 

Potvrzuji, že akce obnovy kulturních památek uvedené v Anketním dotazníku se nacházejí 
na území MPR nebo MPZ. 
 

Datum:                                             Podpis primátora, starosty, razítko: 


