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REVITALIZACE OBJEKTŮ

Dům Palackého nám. čp. 379

Dům nám. Národního odboje čp. 56

Dům Uhelná ulice čp. 555

Třípodlažní barokní objekt na urbanisticky významném pozemku.
Dům tvoří nároží Palackého náměstí při ústí Tylovy ulice.
Středověké přízemí a gotická sklepení. K domu přiléhá rozlehlá
zahrada, park U Tří pávů.
2
Využitelná plocha 1.500 m
Zastavěná plocha 300 m2

Třípodlažní klasicistní dům z 19. století se středověkým sklepením v centru
městské památkové rezervace. Dům stojí v sousedství Jezuitské koleje se
středočeskou galerií GASK. Hlavní fasádou se objekt významně uplatňuje do
náměstí Národního odboje s parkem.
2
Využitelná plocha 1.500 m
Zastavěná plocha 500 m2

Osmipodlažní bytový dům na hranici městské památkové rezervace. Objekt
s problematickou architekturou ve vztahu k historickému prostředí. Předností
je lokalita s rozvojovým potenciálem, který dovoluje současný objekt nahradit
a dané prostředí vhodným záměrem zhodnotit.
2
Využitelná plocha 2.100 m
Zastavěná plocha 265 m2
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Jednou ze současných priorit Kutné Hory je hledání partnerů pro
nová využití objektů v centru města, snaha o jejich revitalizaci
a potvrzení jejich významu v městském urbanismu. Zejména
objektů, které mají díky své poloze vliv na jeho důležité městotvorné
funkce. Řada z nich prošla svým stavebním vývojem a změnami
a v současnosti je připravena k dalšímu využití. Kutná Hora proto
nabízí partnerství pro realizaci Vašeho investičního záměru v této
oblasti. Záměru, k jehož naplnění Vám můžeme poskytnout naše
zkušenosti, spolupráci a jsme připraveni po posouzení Vašeho
záměru jednat o pronájmu či prodeji vybraných objektů.

Budova tzv. Starého cukrovaru,
Čáslavská ulice čp. 1-3

Dům Mikuláše Dačického z Heslova,
Komenského náměstí čp. 41

Bývalá škola Na Náměti čp. 416

Pivovar Lorec

Rozsáhlý objekt při hlavním příjezdu do centra města. Průmyslová
architektura romantizujících stylů z 19. století. Dům stojí na hranici
městské památkové rezervace, v sousedství sportovně
rekreačního areálu Klimeška. K objektu přiléhají pozemky,
umožňující plány a záměry přesahující vlastní budovu.
Využitelná plocha 3.500 m22
Zastavěná plocha 1.900 m

Gotický dvoupodlažní dům z 15. století s mimořádně cennými středověkými
interiéry. Spolu se sousedním domem čp. 42 tvoří zajímavý celek pro možné
využití přímo v centru městské památkové rezervace. Barokní fasády obou domů
vytváří polosoukromý prostor na Komenského náměstí.
2
Využitelná plocha 1.000 m
Zastavěná plocha 350 m2

Neorenesanční objekt z konce 19. století v sousedství gotického kostela
Panny Marie na Náměti. Exponovaná poloha na přístupu do městské
památkové rezervace. Hodnotné, plasticky ztvárněné fasády se významně
uplatňují do veřejného prostoru.
2
Využitelná plocha 2.300 m
Zastavěná plocha 750 m2

Soubor staveb městského pivovaru, jež byl do nedávné doby v provozu. Areál,
přestavěný z původní středověké tvrze zejména barokně v polovině 18.st. Pivovar
je v sousedství několika tisícového sídliště, nedaleko historického centra města
Kutná Hora. Pro areál je zpracována studie využití akad. arch. Davidem Vávrou.
2
Využitelná podlahová plocha 13.000 m
Zastavěná plocha cca 6.000 m2

Kutná Hora je město s dvaceti tisíci obyvateli, ležící ve středních
Čechách, v členité krajině a těsné blízkosti Posázaví a Železných
hor. Město bylo založeno nad údolím říčky Vrchlice, lemované dnes
monumentálním panorama s gotickým chrámem Sv.Barbory
a barokní Jezuitskou kolejí. Pro svůj význam byla ve středověku
Kutná Hora druhým královským městem po Praze. Svou historií
a zachovalou architekturou se celé historické jádro Kutné Hory
zasloužilo o zapsání do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Kutná Hora nežije pouze slavnou minulostí. V současnosti vytváří
podmínky pro život v moderním městě na pozadí historických kulis
a událostí. Je městem s bohatým celoročním kulturním vyžitím
a zázemím pro volnočasové aktivity. Jedním z posledních přínosů
pro kulturní vyžití je založení Galerie středočeského kraje GASK
v Jezuitské koleji. Poloha města s atraktivním přírodním prostředím
je výjimečná. Snadná a rychlá dostupnost Kutné Hory z Prahy všemi
druhy osobní dopravy jen podtrhuje význam města v regionu.

