TABULKA HODNOCENÍ PROJEKTU (VE SMYSLU ZÁKONA č. 20/1987 Sb. CHRÁNĚNÉ I PAMÁTKOVĚ
OBJEKTY)

HODNOTNÉ

stav objektu
zásah je objektivně nutný a
příspívá k hodnotě objektu

1

pro zásah není zřetelný akutní
důvod

0

zásah není vynucen okolnostmi
a je pouze účelový

-1

současné využití odpovídá
původnímu určení

1

současné využití je jiné, ale
památku neohrožuje

0

využití popírá smysl původního
návrhu objektu

-1

jsou využity všechny plochy
objektu ke svému účelu

1

méně než třetina ploch je bez
využití

0

více než třetina ploch je bez
využití

-1

provoz objektu hrazen
výhradně vlastníkem

1

provoz objektu hrazen
částečně vlastníkem

0

provoz objektu hrazen
menšinově vlastníkem

-1

společenská a kulturní hodnota
objekt přístupný veřejnosti
alespoň občasně

1

objekt nedovoluje veřejnou
prezentaci

0

není nabídnuta jakákoliv
možnost prezentace, přestože
to objekt dovoluje

-1

památkově hodnotný objekt
slouží veřejně prospěšnému
účelu

1

objekt neumožňuje vytvoření
vazby na veřejný prostor a
život

0

projekt nevyužívá zjevných
možností ve vazbě na veřejný
prostor a život

-1

objekt zřetelně působí ve
veřejném prostoru

1

objekt nemá zřetelný podíl na
útváření vzhledu veřejného
prostoru

0

objekt se nijak nepodílí a ani
nemůže podílet na tvorbě
městského prostředí

-1

hodnota obnovy
obnovení poškozeného
historického stavu

1

potvrzení současného stavu
bez historické reflexe

0

současný dochovaný stav není
adekvátně zhodnocen

-1

plánovaný zásah je součástí
dlouhodobé koncepce

1

zásah s krátkodobým dopadem

0

jde o účelový nebo provizorní
zásah bez případné vize

-1

projekt nabízí originální řešení

1

konvenční obnova se
standardním nastavením

0

projekt nevyužívá dostatečně
možných způsobů nápravy
stavu

-1

koncepční obnova velkého
rozsahu

1

obnova menšího rozsahu, ale s
příznivým vlivem na stav
objketu

0

drobná obnova bez výrazného
dopadu

-1

vlastník se podílí na obnově
více jak 50 %

1

vlastník se podílí na obnově 20
- 50 %

0

vlastník se podílí na obnově
méně jak 20 %

-1

projekt využívá i dalších
možností financování

1

projekt důvodně nevyužívá
dalších možností financování

0

projekt neodůvodňuje
opominutí dalších možností
finacování

-1

