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3. TABULKOVÁ ČÁST

3.1. Seznam nemovitých kulturních památek v MPZ Ústí nad Orlicí 
+ fotodokumentace objektů

Kostel Nanebevzetí Panny Marie včetně hřbitovní zdi
kolem kostela

rejstříkové číslo 21771/6-3764

vlastník
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí,
Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
střecha z pálených tašek bobrovek je lokálně poškozena a vyžaduje opravu

navrhované
stavební opravy

Oprava střechy, oprava hřbitovní zdi kolem kostela

fotografie 
současného stavu
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Márnice u Kostela Nanebevzetí panny Marie

rejstříkové číslo 21771/6-3764

vlastník
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí,
Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 4 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiér průběžně opravován

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Děkanství č.p. 19 v Kostelní uličce

rejstříkové číslo 31154/6-3776

vlastník
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí,
Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 2 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
střecha zánovní

navrhované
stavební opravy

oprava dřevěných oken

fotografie 
současného stavu
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Stará škola č.p. 18 v Kostelní uličce

rejstříkové číslo 19381/6-3775

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 115 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně 
opravovány, střecha zánovní, v roce 2011 provedena oprava soklu včetně 
dodatečné pomocné izolace proti zemní vlhkosti

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Radnice č.p. 16 v Sychrově ulici

rejstříkové číslo 19381/6-3775

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 114 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v 90. letech provedena komplexní rekonstrukce, střešní krytina nevyhovující 
z hliníkových plechových šablon

navrhované
stavební opravy

nová střešní krytina včetně oplechování, oprava dřevěných oken, oprava 
soklu včetně dodatečné pomocné izolace proti zemní vlhkosti

fotografie 
současného stavu
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Mariánský sloup na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 44769/6-3780

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely pozemková parcela č. 2326/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, je průběžně udržován

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Městský dům č.p. 12 v Sychrově ulici

rejstříkové číslo 45140/6-4415

vlastník Kožák Tomáš a Kožáková Silvie, Sychrova 12, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 119/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, exteriéry i interiéry průbežně 
opravovány, nutná oprava zatékajících dešťových svodů

navrhované
stavební opravy

oprava oken resp. nová dřevěná okna, oprava střechy a oplechování

fotografie 
současného stavu
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Dům č.p. 104 v Sychrově ulici

rejstříkové číslo 45140/6-4415

vlastník
Náboženská obec Církve československé husitské v České Třebové,
Mlýnská 900, Česká Třebová, 560 02

číslo parcely stavební parcela č. 119/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

původně reprezentační vila ústeckého stavitele Josefa Hernycha, v 70. letech 
přestavěná na modlitebnu po zrušení původní modlitebny v areálu bývalého 
VÚB. Objekt se nachází v dobrém stavu, exteriér i interiéry průběžně 
opravovány, objekt je využíván pro církevní účely. Je třeba vyřešit statické 
zajištění budovy.

navrhované
stavební opravy

oprava dřevěných oken

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 84 v ul. Mistra J. Kociána

rejstříkové číslo 40995/6-3770

vlastník CONTIPRO GROUP s. r. o., Dolní Dobrouč 401, 561 02

číslo parcely stavební parcela č. 96/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení 

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 85 v ul. Mistra J. Kociána

rejstříkové číslo 36678/6-3771

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 92/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

nátěr dřevěných oken na čelní fasádě v 1. patře

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 86 v ul. Mistra J. Kociána

rejstříkové číslo 13948/6-3772

vlastník Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, Krč, 140 00

číslo parcely stavební parcela č. 91/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 23 – Andresův dům 
na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 37013/6-3792

vlastník

Benešová Jolanka, Pod Bání 2020/3, Praha, Libeň, 180 00
Hipman Michal Ing., CSc., Plavecká 402/10, Praha, Nové Město, 128 00
Hipmanová Linda, J.A.Komenského 1766/16, Zvolen
Leiss Jiří Ing., Chvatěrubská 351/6, Praha, Čimice, 181 00
Leiss Tomáš Ing., Přemyslovská 2018/27, Praha, Vinohrady, 130 00

číslo parcely stavební parcela č. 108 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

oprava čelní a boční fasády

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 22 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 40528/6-3791

vlastník
Doha Vladimír, Mírové nám. 22, Ústí nad Orlicí, 562 01
Košta Karel JUDr., Mírové nám. 22, Ústí nad Orlicí, 562 01
Koštová Marie, Mírové nám. 22, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 109 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře komerční využití a bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 21 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 33092/6-3790

vlastník
Sősser Jiří, Mírové nám. 21, Ústí nad Orlicí, 562 01
Süsserová Jarmila st., Mírové nám. 21, Ústí nad Orlicí, 562 01
Süsserová Jarmila ml., Mírové nám. 21, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 110 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

Objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

výměna výloh a vstupních dveří v přízemí v podloubí z původních ocelových 
za dřevěné, oprava pavlače ve dvorní části

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 20 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 29532/6-3789

vlastník
Hickl Mojmír, Betlém 501, Žamberk, 564 01
Hicklová Andrea, Betlém 501, Žamberk, 564 01

číslo parcely stavební parcely č. 111/1, 107/1, 107/2, 107/3 a 111/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 9 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 31742/6-3788

vlastník

Bittnerová Ludmila, Zborovská 1171, Ústí nad Orlicí, 562 01
Malý Václav, V lukách 1177, Ústí nad Orlicí, 562 06
Motl Jan, Tvardkova 1030, Ústí nad Orlicí, 562 01
Motl Stanislav, Tvardkova 767, Ústí nad Orlicí, 562 01
Motl Stanislav, Čs.Armády 929, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 112 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře komerční využití

navrhované
stavební opravy

výměna střešní krytiny včetně oplechování

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 8 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 22999/6-3787

vlastník
ODĚVY Hradec Králové, a.s., Kalendova 688/11, Hradec Králové, 
Kukleny, 500 04

číslo parcely stavební parcela č. 125 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v letech 2007 až 2009 komplexně zrekonstruován, v přízemí 
s podloubím komerční využití, v 1. patře komerční využití

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 7 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 18099/6-3786

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 126 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení
současného stavu

objekt byl v letech 2009 až 2010 komplexně zrekonstruován a slouží jako 
sídlo Městského úřadu Ústí nad Orlicí

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 6 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 45080/6-3785

vlastník
Vaňo Viliam Ing., Kupkova 664/62, Brno, Lesná, 638 00
Vaňová Renata st., Kupkova 664/62, Brno, Lesná, 638 00
Vaňová Renata ml., Kupkova 664/62, Brno, Lesná, 638 00

číslo parcely stavební parcela č. 127 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení
Oprava oken, nová střecha

navrhované
stavební opravy

oprava dřevěných oken v 1. patře, výměna střešní krytiny včetně oplechování

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 5 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 15273/6-3784

vlastník
Nguyen Quang Huy, Růžová 1688, Most, 434 01
Nguyen Thi Dan Phuong, Růžová 1688, Most, 434 01

číslo parcely stavební parcela č. 128 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře komerční využití a bydlení

navrhované
stavební opravy

oprava čelní fasády

fotografie 
současného stavu
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Měšťanský dům č.p. 4 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 14921/6-3783

vlastník Vulcová Zdena, Mírové náměstí 4, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 129 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
v přízemí s podloubím komerční využití, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

oprava čelní a boční fasády

fotografie 
současného stavu
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Hernychova vila č.p. 72 včetně zdi kolem zahrady

rejstříkové číslo 26916/6-4392

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 66 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v letech 2006 až 2008 komplexně zrekonstruován včetně zdi a 
parku a slouží jako sídlo Městského muzea Ústí nad Orlicí

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba objektu, oprava zdi kolem zahrady

fotografie 
současného stavu
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Dům č.p. 156 v ul. Komenského

rejstříkové číslo 12324/6-5622

vlastník
Procházka Bohuslav MUDr., Radnická 635/7, Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní 
Město, 284 01
Seifertová Olga Paed.Dr., Opletalova 172, Kutná Hora, Šipší, 284 01

číslo parcely stavební parcela č. 133/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90. letech komplexně zrekonstruován, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Socha sv. Floriana před hasičskou zbrojnicí

rejstříkové číslo 94193/6-3764

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely 2750 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

socha je v dobrém stavu

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Socha sv. Jana Nepomuckého před fontánkou

rejstříkové číslo 102442

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 83 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

socha je v dobrém stavu

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Socha Nejsv. Trojice za kostelem

rejstříkové číslo 16051/6-3777

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely 343 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

socha je v dobrém stavu

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Socha Ikara na dvorku Městského úřadu

rejstříkové číslo 17399/6-4959

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 116 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

socha je v dobrém stavu

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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3.2. Seznam objektů v MPZ, dotvářejících charakter MPZ Ústí nad Orlicí 
+ fotodokumentace objektů

Dům č.p. 103 – Pivnice „Konibar“ v ul. Mistra J. Kociána

vlastník
Havelková Darja, Mistra Jaroslava Kociana 403, Ústí nad Orlicí, 562 01
Tušla Jiří, Mazánkova 1100, Ústí nad Orlicí, 562 06

číslo parcely stavební parcela č. 10/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v nepříliš dobrém stavu, fasáda, střecha i interiéry vyžadují 
opravu, zahradu by bylo možné využít pro zahradní restauraci, přízemí 
využito jako pivnice „Konibar“, 1. patro využito pro bydlení

navrhované
stavební opravy

komplexní rekonstrukce celého objektu nejlépe včetně vytvoření zahradní 
restaurace otevřené i do Kostelní uličky

fotografie 
současného stavu
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Dům č.p. 32 v ul. Mistra J. Kociána

vlastník Procházka Zdeněk MUDr., Heranova 1212, Ústí nad Orlicí, 562 06

číslo parcely stavební parcela č. 9 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
přízemí a 1. patro využity komerčně, ve 2. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu
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Dům č.p. 31 v ul. Mistra J. Kociána

vlastník Procházka Zdeněk MUDr., Heranova 1212, Ústí nad Orlicí, 562 06

číslo parcely stavební parcela č. 8/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
přízemí využito komerčně, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

oprava dřevěných oken, oprava čelní a boční fasády

fotografie 
současného stavu
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Dům č.p. 25 v ul. Mistra J. Kociána

vlastník

Benešová Jolanka, Pod Bání 2020/3, Praha, Libeň, 180 00
Hipman Michal Ing., CSc., Plavecká 402/10, Praha, Nové Město, 128 00
Hipmanová Linda, J.A.Komenského 1766/16, Zvolen
Leiss Jiří Ing., Chvatěrubská 351/6, Praha, Čimice, 181 00
Leiss Tomáš Ing., Přemyslovská 2018/27, Praha, Vinohrady, 130 00

číslo parcely stavební parcela č. 102 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
přízemí využito komerčně, v 1. patře komerční využití a bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



32

Dům č.p. 24 v ul. Mistra J. Kociána

vlastník

Benešová Jolanka, Pod Bání 2020/3, Praha, Libeň, 180 00
Hipman Michal Ing., CSc., Plavecká 402/10, Praha, Nové Město, 128 00
Hipmanová Linda, J.A.Komenského 1766/16, Zvolen
Leiss Jiří Ing., Chvatěrubská 351/6, Praha, Čimice, 181 00
Leiss Tomáš Ing., Přemyslovská 2018/27, Praha, Vinohrady, 130 00

číslo parcely stavební parcela č. 103 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



33

Dům č.p. 26 v Kostelní uličce

vlastník

Benešová Jolanka, Pod Bání 2020/3, Praha, Libeň, 180 00
Hipman Michal Ing., CSc., Plavecká 402/10, Praha, Nové Město, 128 00
Hipmanová Linda, J.A.Komenského 1766/16, Zvolen
Leiss Jiří Ing., Chvatěrubská 351/6, Praha, Čimice, 181 00
Leiss Tomáš Ing., Přemyslovská 2018/27, Praha, Vinohrady, 130 00

číslo parcely stavební parcela č. 104 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v nepříliš dobrém stavu, vyžadujícím opravu, objekt je 
využit komerčně a k bydlení

navrhované
stavební opravy

komplexní rekonstrukce celého objektu

fotografie 
současného stavu



34

Dům č.p. 27 v Kostelní uličce

vlastník

Kabašta Jan, Čapkova 1071, Třebechovice pod Orebem, 503 46
Kabaštová Jana, Čsl. legií 138, Třebechovice pod Orebem, 503 46
Suchomelová Jarmila, Mírové Nám. 21, Ústí Nad Orlicí, 562 06
Thunová Ilona PaedDr., Štěnkov 42, Třebechovice pod Orebem, 503 46

číslo parcely stavební parcela č. 106 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, přesto vyžadujícím opravu, 
exteriér i interiéry průběžně opravovány, objekt je využit komerčně a 
k bydlení

navrhované
stavební opravy

oprava fasády, oprava dřevěných oken, oprava střechy včetně oplechování

fotografie 
současného stavu



35

Dům č.p. 95 v Kostelní uličce

vlastník Procházka Zdeněk MUDr., Heranova 1212, Ústí nad Orlicí, 562 06

číslo parcely stavební parcela č. 8/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, exteriér i interiéry průběžně 
opravovány, objekt je využit k bydlení, štítová zeď vyžaduje úpravu

navrhované
stavební opravy

úprava slepé boční fasády

fotografie 
současného stavu



36

Dům č.p. 506 v Kostelní uličce

vlastník
Velínský František Ing., Kostelní 506, Ústí nad Orlicí, 562 01
Velínský Jiří, Škrdlovice 175, Škrdlovice, 591 01
Velínský Rudolf Ing., Lochmanova 1498, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 579 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v nepříliš dobrém stavu, exteriér vyžaduje komplexní 
opravu, objekt je využit k bydlení

navrhované
stavební opravy

komplexní rekonstrukce celého objektu

fotografie 
současného stavu



37

Dům č.p. 1400 – Nová pošta

vlastník MEI Properties, a.s.Politických vězňů 912/10, Praha, Nové Město, 110 00

číslo parcely stavební parcela č. 100 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl vybudován jako novostavba v 1. polovině 90. let, exteriér objektu, 
zejména přístupová terasa a hlavní vstup, nejsou v příliš dobrém stavu, 
exteriér i interiéry průběžně opravovány, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

komplexní oprava vstupní části

fotografie 
současného stavu



38

Dům č.p. 87 na Mírovém náměstí

vlastník Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, Krč, 140 00

číslo parcely stavební parcela č. 91/3 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v letech 2009 až 2010 komplexně zrekonstruován jako sídlo
České spořitelny, jeho stav je velmi dobrý

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



39

Dům č.p. 88 na Mírovém náměstí

vlastník
Dvořáková Eva Mgr., Červená Voda 119, Červená Voda, 561 61
Špička Jan MUDr., Antonína Dvořáka 777, Králíky, 561 69
Špička Oldřich Ing., Dašická 1768, Pardubice, Bílé Předměstí, 530 03

číslo parcely stavební parcela č. 89/2 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90. letech komplexně zrekonstruován, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



40

Dům č.p. 89 na Mírovém náměstí

vlastník

Desatová Bronislava, Luční 499, Vimperk, Vimperk II, 385 01
Rücker René, Smetanova 380/5, Vimperk, Vimperk II, 385 01
Valný František Ing.Korábova 848, Ústí nad Orlicí, 562 01
Valný Václav JUDr., Jugoslávská 1664/44, Most, 434 01

číslo parcely stavební parcela č. 88 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90. letech komplexně zrekonstruován, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



41

Dům č.p. 90 na Mírovém náměstí

vlastník

Kasal Lubomír Ing., Čs.armády 1088, Ústí nad Orlicí, 562 01
Reznicek Jarmila, Beim Zehnmorgenfeld 14, Altenstadt - Oberau 6472, 
Německo
UO TEX, s.r.o., Sokolská 5, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, 562 04
Vítek Václav JUDr.. Menšíkovská 1237/6, Praha, Dejvice, 160 00
Vítková Jana, Menšíkovská 1237/6, Praha, Dejvice, 160 00

číslo parcely stavební parcela č. 87/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt prošel po roce 1990 řadou stavebních úprav, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



42

Dům č.p. 91 na Mírovém náměstí

vlastník
Nguyen Viet Phu, Nádražní 78/3, Hradec Králové, Pražské Předměstí, 500 04
Nguyen Thi Anh Chau, Nádražní 78/3, Hradec Králové, Pražské Předměstí, 
500 04

číslo parcely stavební parcela č. 86/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt prošel po roce 1990 řadou stavebních úprav, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



43

Dům č.p. 93 na Mírovém náměstí

vlastník FLORIDA s.r.o., T.G.Masaryka 93, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcely č. 81 a 2334/4 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt prošel po roce 1990 řadou stavebních úprav, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



44

Dům č.p. 129 na Mírovém náměstí

vlastník

Hanuš Pavel, Pod Průsekem 1348/12, Praha, Hostivař, 102 00
Meixner Richard, Písečná 166, Písečná, 561 70
Meixner Luboš, Lublaňská 667/42, Praha, Vinohrady, 120 00
Meixnerová Blanka, Lublaňská 667/42, Praha, Vinohrady, 120 00

číslo parcely stavební parcela č. 161 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt bývalého hotelu „Slavík“ byl v letech 2006 až 2008 komplexně 
zrekonstruován, nachází se v dobrém stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



45

Dům č.p. 130 na Mírovém náměstí

vlastník
Veselá Alena, Mírové nám. 130, Ústí nad Orlicí, 562 01
Veselý Milan Ing., Mírové nám. 130, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 160 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90 letech rekonstruován, nachází se v dobrém stavu, exteriéry i 
interiéry průběžně opravovány, přízemí využito komerčně, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



46

Dům č.p. 131 na Mírovém náměstí

vlastník
Fiala František Ing., Palackého náměstí 20, Kostelec nad Orlicí, 517 41
Fialová Michaela, Palackého náměstí 20, Kostelec nad Orlicí, 517 41

číslo parcely stavební parcela č. 159 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90. letech rekonstruován,  nachází se v dobrém stavu, exteriéry i 
interiéry průběžně opravovány, přízemí využito komerčně, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



47

Dům čp. 132 na Mírovém náměstí

vlastník Malá Simona Ing., Mírové nám. 132, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 158 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90. letech rekonstruován, nachází se v dobrém stavu, exteriéry i 
interiéry průběžně opravovány, přízemí využito komerčně, v 1. patře bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



48

Dům č.p. 133 na Mírovém náměstí

vlastník
Krejčí Josef Ing.Větrná 1769, Choceň, 565 01
Škorpilová Eliška, Žerotínova 15, Vysoké Mýto, Choceňské Předměstí, 566 
Škorpilová Tamara JUDr., Andrlíkova 710, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 156/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90. letech komplexně zrekonstruován, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



49

Dům č.p. 1389 na Mírovém náměstí – KÚ  

vlastník

ART DECOR s.r.o., Komenského 144, Ústí nad Orlicí, 562 01
Česká republika
Folke Slavomír, Nová 1334, Ústí nad Orlicí, 562 06
Folková Věroslava, Nová 1334, Ústí nad Orlicí, 562 06
Kaplan Pavel, Komenského 144, Ústí nad Orlicí, 562 01
Kaplanová Lenka, Komenského 144, Ústí nad Orlicí, 562 01
Křiklava Jiří, Krouna 256, Krouna, 539 43
Křiklavová Eva, Krouna 82, Krouna, 539 43
Pažinová Olga, Velká Skrovnice 85, Velká Skrovnice, 562 01 
Procházka Radek Mgr., Jižní 1471, Ústí nad Orlicí, 562 06
Procházková Hana Mgr., Jižní 1471, Ústí nad Orlicí, 562 06
Stavoinvesta spol.s.r.o., Jilemnického 432, Ústí nad Orlicí, 562 01
Veverka Jan PhDr., Sudislav nad Orlicí 12, Sudislav nad Orlicí, 562 01
Veverková Jiřina, Sudislav nad Orlicí 12, Sudislav nad Orlicí, 562 01
Vinzensová Libuše Mgr., Na Pláni 1285, Ústí nad Orlicí, 562 06

číslo parcely stavební parcela č. 154/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí
zhodnocení 

současného stavu
jedná se o novostavbu z 90. let, objekt se nachází v dobrém stavu, celý 
objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



50

Dům č.p. 99 v ul. T. G. Masaryka

vlastník Ústí K&K s.r.o.,T.G.Masaryka 99, Ústí nad Orlicí

číslo parcely stavební parcela č. 71/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v 90. letech komplexně zrekonstruován, nachází se v dobrém 
stavu, celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

oprava čelní a boční fasády, oprava dřevěných oken

fotografie 
současného stavu



51

Dům č.p. 393 v ul. Velké Hamry

vlastník

CORPORA s.r.o., Donská 275/9, Praha, Vršovice, 101 00
Fabiánek Luděk, Třebovská 450, Ústí nad Orlicí, Hylváty, 562 03
Fabiánková Miroslava, Třebovská 450, Ústí nad Orlicí, Hylváty, 562 03
Král Libor, Sokolská 45, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, 562 04
Králová Alice, Sokolská 45, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, 562 04

číslo parcely stavební parcela č. 136/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v letech 2009 až 2011 komplexně zrekonstruován, nachází se v 
dobrém stavu, přízemí využito komerčně, v 1. patře a podkroví bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



52

Dům č.p. 149 v ul. Komenského – Suchomelova chalupa

vlastník Suchomel Milan Ing., Nad Zámečkem 373/48, Praha, Košíře, 150 00

číslo parcely stavební parcela č. 184 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně 
opravovány, objekt slouží jako rekreační chalupa

navrhované
stavební opravy

oprava čelní a boční fasády, výměna oken

fotografie 
současného stavu



53

Dům č.p. 376 – Městská knihovna

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely část stavební parcely č. 186 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně 
opravovány, objekt je využíván jako knihovna

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



54

„Pindulka“

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely objekt bez čp. a ev. č. na parcele č. 247/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, exteriér je průběžně opravován,  
v současné době není využit

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



55

Dům č.p. 13 v Sychrově ulici

vlastník Fousková Věra, Sychrova 13, Ústí Nad Orlicí, 562 06

číslo parcely stavební parcela č. 118 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v nepříliš dobrém stavu, exteriér vyžaduje komplexní 
opravu, přízemí je využito komerčně, 1. patro slouží k bydlení

navrhované
stavební opravy

oprava čelní fasády

fotografie 
současného stavu



56

Dům č.p. 14 v Sychrově ulici

vlastník Hüblová Jarmila, Sychrova 14, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 117 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v letech 2010 až 2011 komplexně zrekonstruován, nachází se v 
dobrém stavu, přízemí je využito komerčně, 1. patro slouží k bydlení

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



57

Dům č.p. 15 v Sychrově ulici

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 116 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

Jedná se o novostavbu – přístavbu staré radnice z 2. poloviny 90. let, objekt 
se nachází se v dobrém stavu, celý objekt slouží jako součást radnice

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



58

Dům č.p. 10 v Sychrově ulici

vlastník Luňáková Šilarová Leona Ing., Žerotínova 114, Brandýs nad Orlicí, 561 12

číslo parcely stavební parcela č. 113 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

jedná se o novostavbu z let 2008 až 2009, objekt se nachází v dobrém stavu, 
celý objekt je využit komerčně

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



59

3.3. Seznam nemovitých památek mimo MPZ Ústí nad Orlicí v plochách, sousedících
s MPZ + fotodokumentace objektů

Roškotovo divadlo č.p. 1062 v Husově ulici

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 1139 v k. ú. Ústí nad Orlicí
zhodnocení 

současného stavu
objekt se nachází v dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně opravovány, 
celý objekt je využit pro kulturní účely resp. komerčně 

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba, komplexní rekonstrukce pozemku pod divadlem

fotografie 
současného stavu



60

Sbor Jednoty bratrské č.p. 53

vlastník Sbor Jednoty bratrské v Ústí n. O., M.J.Kociana 53, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 40 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt se nachází v relativně dobrém stavu, exteriéry i interiéry průběžně 
opravovány, celý objekt je využit pro účely Sboru Jednoty bratrské

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



61

Gymnázium v Ústí nad Orlicí č.p. 106

vlastník
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, 
Pardubice-Staré Město, 530 02

číslo parcely stavební parcely č. 726 a 727 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

objekt byl v letech 1995 až 2001 komplexně zrekonstruován,  nachází se v 
dobrém stavu, celý objekt je využit pro účely školství

navrhované
stavební opravy

průběžná údržba

fotografie 
současného stavu



62

3.4. Seznam rušivých prvků v rámci MPZ Ústí nad Orlicí + fotodokumentace

Proluka vedle pivnice „Konibar“

vlastník
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01 (10/3 a 12/2)
Havelková Darja, Mistra Jaroslava Kociana 403, Ústí nad Orlicí, 562 01
Tušla Jiří, Mazánkova 1100, Ústí nad Orlicí, 562 06 (10/4)

číslo parcely stavební parcely č. 10/3, 10/4 a 12/2  v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

proluka tvořená příjezdem k suterénu pivnice „Konibar“ a travnatou plochou 
vedle parkoviště  

navrhované
stavební opravy

dostavba resp. úprava stávajících přilehlých objektů

fotografie 
současného stavu
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Proluka vedle domu č.p. 506 v Kostelní uličce“

vlastník
Velínský František Ing., Kostelní 506, Ústí nad Orlicí, 562 01 (č. 5)
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01 (č. 346/6)

číslo parcely stavební parcela č. 5 a parcela č. 346/6 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

proluka vedle domu čp. 506 podél příjezdu do prostoru před kostelem a farou

navrhované
stavební opravy

dostavba vhodného objektu

fotografie 
současného stavu
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Proluka vedle penzionu „Quattro“ v ulici Příkopy

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 76 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

proluka, tvořená zpevněnou plochou – provizorním parkovištěm mezi 
penzionem „Quattro“ a domem čp. 98 v ulici Příkopy, 

navrhované
stavební opravy

dostavba vhodného objektu

fotografie 
současného stavu
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Štítová zeď domu č.p. 98

vlastník Serbousek Petr, T. G. Masaryka 98, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 72/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

eupravená štítová zeď objektu čp. 98

navrhované
stavební opravy

komplexní oprava štítové zdi

fotografie 
současného stavu
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Proluka mezi domy č.p. 1024 a 122

vlastník Šmídová Hana,T. G. Masaryka 94, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 72/1 v k. ú. Ústí nad Orlicí

zhodnocení 
současného stavu

proluka mezi domy čp. 1024 a 1252 na ulici T.G.Masaryka, sloužíci jako 
tržnice

navrhované
stavební opravy

dostavba vhodného objektu

fotografie 
současného stavu
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Přehrazení Komenského ulice u Základní školy

vlastník Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

číslo parcely stavební parcela č. 124

zhodnocení 
současného stavu

fatální a zcela nedomyšlené přehrazení jedné z nejdůležitějších pěších 
komunikací ve středu města

navrhované
stavební opravy

stávající spojovací krček zbourat a nahradit lehkou visutou prosklenou 
spojovací chodbou v úrovni 1. patra se zachovaným průchodem

fotografie 
současného stavu
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3.5. Přehled konkrétních akcí Programu regenerace MPZ s určením jednotlivých 
objektů pro obnovu

3.5.1. Nemovité kulturní památky v MPZ

název připravované akce obnovy Oprava střechy kostela a hřbitovní zdi kolem kostela

identifikace objektu Kostel Nanebevzetí panny Marie včetně zdi kolem kostela

rejstříkové číslo 21771/6-3764

charakteristika obnovy objektu Oprava střechy kostela, oprava hřbitovní zdi kolem kostela

vlastník objektu
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí,
Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

střecha 1 521 000,- Kč
zeď 1 200 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava dřevěných oken

identifikace objektu Děkanství č.p. 19 v Kostelní uličce

rejstříkové číslo 31154/6-3776

charakteristika obnovy objektu Oprava dřevěných oken na celém objektu

vlastník objektu
Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad Orlicí,
Kostelní 19, Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

250 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava střechy a soklu radnice

identifikace objektu Radnice č.p. 16 v Sychrově ulici

rejstříkové číslo 19381/6-3775

charakteristika obnovy objektu
nová střešní krytina včetně oplechování, oprava dřevěných 
oken, oprava soklu včetně dodatečné pomocné izolace proti 
zemní vlhkosti

vlastník objektu Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

900 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve
prostředky vlastníka nebo uživa-

tele příp. jiné neveřejné zdroje
min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava oken a střechy 

identifikace objektu Městský dům č.p. 12 v Sychrově ulici

rejstříkové číslo 45140/6-4415

charakteristika obnovy objektu
oprava oken resp. nová dřevěná okna, oprava střechy a 
oplechování

vlastník objektu
Kožák Tomáš a Kožáková Silvie, Sychrova 12, 
Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

350 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava oken

identifikace objektu Dům č.p. 104 v Sychrově ulici

rejstříkové číslo 45140/6-4415

charakteristika obnovy objektu Oprava oken

vlastník objektu
Náboženská obec Církve československé husitské v České 
Třebové, Mlýnská 900, Česká Třebová, 560 02

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

500 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava oken

identifikace objektu Měšťanský dům č.p. 85 v ul. Mistra J. Kociána

rejstříkové číslo 36678/6-3771

charakteristika obnovy objektu oprava - nátěr dřevěných oken na čelní fasádě v 1. patře

vlastník objektu Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

10 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve
prostředky vlastníka nebo uživa-

tele příp. jiné neveřejné zdroje
min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava čelní a boční fasády

identifikace objektu
Měšťanský dům č.p. 23 – Andresův dům 
na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 37013/6-3792

charakteristika obnovy objektu oprava čelní a boční fasády

vlastník objektu

Benešová Jolanka, Pod Bání 2020/3, Praha, Libeň, 180 00
Hipman Michal Ing., CSc., Plavecká 402/10, Praha, Nové 
Město, 128 00
Hipmanová Linda, J.A.Komenského 1766/16, Zvolen
Leiss Jiří Ing., Chvatěrubská 351/6, Praha, Čimice, 181 00
Leiss Tomáš Ing., Přemyslovská 2018/27, Praha, Vinohrady, 
130 00

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

150 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy
Výměna výloh a vstupních dveří v přízemí v podloubí,
oprava pavlače ve dvorní části

identifikace objektu Měšťanský dům č.p. 21 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 33092/6-3790

charakteristika obnovy objektu
výměna výloh a vstupních dveří v přízemí v podloubí 
z původních ocelových za dřevěné

vlastník objektu

Sősser Jiří, Mírové nám. 21, Ústí nad Orlicí, 562 01
Süsserová Jarmila st., Mírové nám. 21, Ústí nad Orlicí, 
562 01
Süsserová Jarmila ml., Mírové nám. 21, Ústí nad Orlicí, 
562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

240 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Výměna střešní krytiny

identifikace objektu Měšťanský dům č.p. 9 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 31742/6-3788

charakteristika obnovy objektu výměna střešní krytiny včetně oplechování

vlastník objektu

Bittnerová Ludmila, Zborovská 1171, Ústí nad Orlicí, 562 01
Malý Václav, V lukách 1177, Ústí nad Orlicí, 562 06
Motl Jan, Tvardkova 1030, Ústí nad Orlicí, 562 01
Motl Stanislav, Tvardkova 767, Ústí nad Orlicí, 562 01
Motl Stanislav, Čs.Armády 929, Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

300 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava dřevěných oken a výměna střešní krytiny

identifikace objektu Měšťanský dům č.p. 6 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 45080/6-3785

charakteristika obnovy objektu
oprava dřevěných oken v 1. patře, výměna střešní krytiny 
včetně oplechování

vlastník objektu
Vaňo Viliam Ing., Kupkova 664/62, Brno, Lesná, 638 00
Vaňová Renata st., Kupkova 664/62, Brno, Lesná, 638 00
Vaňová Renata ml., Kupkova 664/62, Brno, Lesná, 638 00

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

350 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava čelní fasády

identifikace objektu Měšťanský dům č.p. 5 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 15273/6-3784

charakteristika obnovy objektu oprava čelní fasády

vlastník objektu
Nguyen Quang Huy, Růžová 1688, Most, 434 01
Nguyen Thi Dan Phuong, Růžová 1688, Most, 434 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

180 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava čelní a boční fasády

identifikace objektu Měšťanský dům č.p. 4 na Mírovém náměstí

rejstříkové číslo 14921/6-3783

charakteristika obnovy objektu oprava čelní a boční fasády

vlastník objektu Vulcová Zdena, Mírové náměstí 4, Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

300 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve
prostředky vlastníka nebo uživa-

tele příp. jiné neveřejné zdroje
min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava zdi kolem zahrady Hernychovy vily

identifikace objektu Hernychova vila č.p. 72 včetně zdi kolem zahrady

rejstříkové číslo 26916/6-4392

charakteristika obnovy objektu Oprava zdi kolem zahrady

vlastník objektu Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

100 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve
prostředky vlastníka nebo uživa-

tele příp. jiné neveřejné zdroje
min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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3.5.2. Ostatní objekty v MPZ

název připravované akce obnovy Oprava fasád, oken, dveří a střechy Pivnice „Konibar“ 

identifikace objektu Dům č.p. 103 v ul. Mistra J. Kociána

charakteristika obnovy objektu
Komplexní oprava všech fasád, oken, vchodových dveří a 
střechy

vlastník objektu
Havelková Darja, Mistra Jaroslava Kociana 403, Ústí nad 
Orlicí, 562 01
Tušla Jiří, Mazánkova 1100, Ústí nad Orlicí, 562 06

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

950 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava oken a fasád

identifikace objektu Dům č.p. 31 v ul. Mistra J. Kociána

charakteristika obnovy objektu oprava dřevěných oken, oprava čelní a boční fasády

vlastník objektu
Procházka Zdeněk MUDr., Heranova 1212, Ústí nad Orlicí, 
562 06

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

300 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava fasád, oken a střechy

identifikace objektu Dům č.p. 26 v Kostelní uličce

charakteristika obnovy objektu oprava fasád, oken a střechy na celém objektu

vlastník objektu

Benešová Jolanka, Pod Bání 2020/3, Praha, Libeň, 180 00
Hipman Michal Ing., CSc., Plavecká 402/10, Praha, Nové 
Město, 128 00
Hipmanová Linda, J.A.Komenského 1766/16, Zvolen
Leiss Jiří Ing., Chvatěrubská 351/6, Praha, Čimice, 181 00
Leiss Tomáš Ing., Přemyslovská 2018/27, Praha, Vinohrady, 
130 00

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

950 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve
prostředky vlastníka nebo uživa-

tele příp. jiné neveřejné zdroje
min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava fasády, oken a střechy

identifikace objektu Dům č.p. 27 v Kostelní uličce

charakteristika obnovy objektu
oprava fasády, oprava dřevěných oken, oprava střechy 
včetně oplechování

vlastník objektu

Kabašta Jan, Čapkova 1071, Třebechovice pod Orebem, 
503 46
Kabaštová Jana, Čsl. legií 138, Třebechovice pod Orebem, 
503 46
Suchomelová Jarmila, Mírové Nám. 21, Ústí Nad Orlicí, 
562 06
Thunová Ilona PaedDr., Štěnkov 42, Třebechovice pod 
Orebem, 503 46

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

800 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Úprava boční fasády

identifikace objektu Dům č.p. 95 v Kostelní uličce

charakteristika obnovy objektu úprava slepé boční fasády

vlastník objektu
Procházka Zdeněk MUDr., Heranova 1212, Ústí nad Orlicí, 
562 06

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

100 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava fasád, oken a střechy

identifikace objektu Dům č.p. 506 v Kostelní uličce

charakteristika obnovy objektu
Oprava všech fasád, oken a střechy s ponecháním možnosti 
dostavby rohového objektu

vlastník objektu

Velínský František Ing., Kostelní 506, Ústí nad Orlicí, 562 01
Velínský Jiří, Škrdlovice 175, Škrdlovice, 591 01
Velínský Rudolf Ing., Lochmanova 1498, Ústí nad Orlicí, 
562 01

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

900 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava vstupní části

identifikace objektu Dům č.p. 1400 – Nová pošta

charakteristika obnovy objektu
komplexní oprava vstupní části objektu – schodiště, terasy a 
kovového vstupu

vlastník objektu
MEI Properties, a.s.Politických vězňů 912/10, Praha, Nové 
Město, 110 00

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

700 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve
prostředky vlastníka nebo uživa-

tele příp. jiné neveřejné zdroje
min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava fasád a oken

identifikace objektu Dům č.p. 99 v ul. T. G. Masaryka

charakteristika obnovy objektu Oprava čelní a boční fasády, oprava dřevěných oken

vlastník objektu Ústí K&K s.r.o.,T.G.Masaryka 99, Ústí nad Orlicí

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

300 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava fasád a výměna oken

identifikace objektu Dům č.p. 149 v ul. Komenského – Suchomelova chalupa

charakteristika obnovy objektu Oprava čelní a boční fasády, výměna oken

vlastník objektu
Suchomel Milan Ing., Nad Zámečkem 373/48, Praha, Košíře, 
150 00

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

250 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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název připravované akce obnovy Oprava čelní fasády

identifikace objektu Dům č.p. 13 v Sychrově ulici

charakteristika obnovy objektu Oprava čelní fasády

vlastník objektu Fousková Věra, Sychrova 13, Ústí Nad Orlicí, 562 06

odhad celkových finančních 
nákladů na obnovu objektu

180 000,- Kč

zdroje
Finanční podíly podle druhu vlastnictví

Město, kraj FO, PO Církve

prostředky vlastníka nebo uživa-
tele příp. jiné neveřejné zdroje

min. 50 % min. 40 % min. 10 %

rozpočet města 0 min. 10 % min. 20 %

prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % max. 70 %

fotografie současného stavu
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3.6. Tabulka s jednotlivými akcemi obnovy – Nemovité kulturní památky v MPZ

název připravované akce obnovy finanční náklady 
celkem (bez DPHobjekt navrhované stavební opravy

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
včetně hřbitovní zdi kolem kostela

Oprava střechy kostela, 
oprava hřbitovní zdi kolem kostela

střecha 1 521 000,-
zeď 1 200 000,-

Děkanství č.p. 19 v Kostelní uličce
Oprava dřevěných oken na celém 
objektu

250 000,-

Radnice č.p. 16 v Sychrově ulici Oprava střechy a soklu 900 000,-

Městský dům čp. 12 v Sychrově ulici Oprava oken a střechy 350 000,-

Dům č.p. 104 v Sychrově ulici Oprava oken a fasády 500 000,-

Měšťanský dům č.p. 85 
v ul. Mistra J. Kociána

Oprava oken 10 000,-

Měšťanský dům č.p. 23 – Andresův 
dům na Mírovém náměstí

Oprava čelní a boční fasády 150 000,-

Měšťanský dům č.p. 21 na Mírovém
náměstí

Výměna výloh a vstupních dveří 
v přízemí v podloubí
oprava pavlače ve dvorní části

240 000,-

Měšťanský dům č.p. 9 na Mírovém 
náměstí

Výměna střešní krytiny 300 000,-

Měšťanský dům č.p. 6 na Mírovém 
náměstí

Oprava dřevěných oken a výměna 
střešní krytiny

350 000,-

Měšťanský dům č.p. 5 na Mírovém 
náměstí

Oprava čelní fasády, výměna výloh
a dveří

180 000,-

Měšťanský dům č.p. 4 na Mírovém 
náměstí

Oprava čelní a boční fasády, oprava 
oken a dveří

300 000,-

Hernychova vila č.p. 72 včetně zdi 
kolem zahrady

Oprava zdi kolem zahrady 
Hernychovy vily

100 000,-

celkem 6 351 000,-

3.7. Tabulka s jednotlivými akcemi obnovy – Ostatní objekty v MPZ

název připravované akce obnovy finanční náklady 
celkem (bez DPHobjekt navrhované stavební opravy

Pivnice „Konibar“ č.p. 103 v ul. 
Mistra J. Kociána

Komplexní oprava všech fasád, oken, 
vchodových dveří a střechy

950 000,-

Dům č.p. 31 v ul. Mistra J. Kociána Oprava oken a fasád 300 000,-

Dům č.p. 26 v Kostelní uličce Oprava fasád, oken a střechy 950 000,-

Dům č.p. 27 v Kostelní uličce Oprava fasády, oken a střechy 800 000,-

Dům č.p. 95 v Kostelní uličce Úprava boční fasády 100 000,-

Dům č.p. 506 v Kostelní uličce Oprava fasád, oken a střechy 900 000,-

Dům č.p. 1400 – Nová pošta Oprava vstupní části 700 000,-

Dům č.p. 99 v ul. T. G. Masaryka Oprava fasád a oken 300 000,-

Dům č.p. 149 v ul. Komenského –
Suchomelova chalupa

Oprava fasád a výměna oken 250 000,-

Dům č.p. 13 v Sychrově ulici Oprava čelní fasády 180 000,-

celkem 5 430 000,-


