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Vážená paní     

Váš dopis značky Naše značka Vyřiznie/linka V Praze dne 

mu Sina 2019 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 7. 10. 2019 žádost o informaci podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svohodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen žádost), 

kterou podala 

  

   

  

    

(dále žadatelka), a to v následujícím znění: 

Prosím o informaci, dle z. 106/1999 Sb., která se týká finanční podpory obnovy nemovité 
kulturní památky č. rej. 1624, budovy s obytnou částí č. p. 26, k. ú. Líny, kde se ve 
skutečnosti mimo jiné, jedná o zneužití nemovité kulturní památky k podnikatelským účelům: 

1) Zda vlastník, [EEE podal žádost o finanční podporu na obnovu památky 
obytného domu č. p. 26 na rok 2020, který se ze souboru staveb bývalé venkovské 
usedlosti jediný dochoval. 

2) Zda Magistrát města Mladá Boleslav — památková péče, či jiný orgán, doporučil a 
navrhl finanční podporu na obnovu památky) kopii doporučení, návrhu na finanční 

podporu). 
3) Zda vlastník vzácné nemovité památky, který ji úmyslně nechránil před 

poškozením a neprováděl její údržbu, má nárok na finanční podporu. 

Žádost se týká roku 2020. 

Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadatelce na základě výše uvedené 
žádosti: 

ad 1), 2) Vlastník nemovité kulturní památky — venkovské usedlosti č. p. 26, rejstř. č. ÚSKP 
30005/2-1624, k. ú. Líny, obec Bukovno, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, nemohl 

podat žádost o poskytnutí příspěvku, resp. o zařazení do některého z vhodných programů na



obnovu předmětné nemovité kulturní památky (vhodným programem je: program Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností nebo Havarijní 
program), jelikož tyto programy zatím nebyly na rok 2020 Ministerstvem kultury vyhlášeny, 

vyhlašují se každoročně koncem kalendářního roku. Ministerstvo kultury vyhlásilo, na rok 
2020 Program záchrany architektonického dědictví, termín předložení žádostí byl do 30. 9. 
2019, vovidenci spisové služby se 2ddost HY nenachézi, ptedméind kulturni 
památky do programu svým charakterem nepatři, Program záchrany architektonického 
dědictví je určen na obnovu kulturních památek, které tvoří nejcennější součást 
architektonického dědictví (např. hradů, zámků, kostelů, klášterů, apod.). 

ad 3) Obnova kulturních památek je realizována v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případech mimořádného společenského 
zájmu na zachování a obnově kulturní památky může příspěvek poskytnout Ministerstvo 
kultury podle ustanovení $ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., citovaného zákona, jako 

kompenzaci veřejného zájmu na zachování památkových hodnot kulturních památek, které 
mnohdy vedou k navýšení finančních prostředků při jejich obnově, způsobené použitím 
vhodných stavebních materiálů, řemeslným zpracování, restaurátorskými pracemi atp. Dle 
$ 13, odst. 2 c) vyhlášky č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, se za případ mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní 
památky, ve kterém může na obnovu kulturní památky poskytnout příspěvek Ministerstvo 
kultury, považuje takový případ, kdy kulturní památka je v havarijním technickém stavu, 
pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky. 

S pozdravem 

DE oadeleni regenerace kulturních památek 
a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury


