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Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí Zádostí o poskytnutí piíspévku na obnovu 
nemovité kulturní památky vydané ve společném řízení v Havarijním programu v roce 

2019 

Rozhodnutí 

Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské nám. 1, Praha 1, jako správní orgán příslušný podle 
ustanovení $ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodlo ve věci žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kulturních 

památek Ministerstvem kultury v roce 2019 v rámci státní finanční podpory v Havarijním 

programu, které podali vlastníci kulturních památek uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí 

  

 

  

  

 

         

Obec 

Kulturní památka; | (katastrální 

Žadatel rejstř.č. ÚSKP území) Kraj 

bývalá rychta — lobecak.ú. 
28136/8-2120 Hanušovice Olomoucký 

obec 
Římskokatolická farnost Jetřichovice, 

Jetřichovice, Jetřichovice č. p. 76, k.ú. 

407 16 Jetřichovice fara č. p. 76 Jetřichovice u 

IČ 61707261 106103 Děčína Ústecký 
| Římskokatolická farnost Bezděz 
Kostelní 150 

294 21 Bělá pod Bezdězem fara č. p.3 obec ak. ú. 

IČ 63778521 27717/5-4763 Bezděz Liberecký 

vodní mlýn čp. 1, 

Staré Dobrkovice | | obec Kájov, k. 

22501/3-1330 ú. Kladné Jihočeský 
obec 

Chudenice, k. 

Liteňský vodní mlýn | ú. Slatina u 

103745 Chudenic Plzeňský 
  

 



Římskokatolická farnost Hrochův 

  

  

  

  

 

  

          

Týnec 

Podhorská 57 

538 62 Hrochův Týnec kostel sv. Michaela | obec ak. ú. 
IČ 60104741 101102 Trojovice Pardubický 
Římskokatolická farnost Borová- 
Malenovice 

Malenovice č. p. 1 
739 11 

Malenovice kostel sv. Ignáce |obecak.ú. 
IČ 45239894 51198/8-4051 Malenovice Moravskoslezský 
Římskokatolická farnost obec Lukov, 
Lukov u Moravských Budějovic k.ú. 
Lukov č. p. 9 kostel sv. Jana —|Lukovu 
676 02 Lukov Křtitele Moravských 
I4 67006108 26710/7-2834 Budějovic Vysočina 
Spolek Eliáška 

Lustrárenská 686 továrna na lustry | obecak.ú. 
471 14 Kamenický Šenov Elias Palme Kamenický 
IČ 04848411 102767 Šenov Liberecký 
Římskokatolická farnost Lysá nad 
Labem 

Bedřicha Hrozného 7 zvonice u kostela | obecak.ú. 
289 22 Lysá nad Labem sv. Bartoloměje | Kostomlaty 
IČ 48931926 12963/2-1834 nad Labem Středočeský 

bývalá rychta © |obecak.ú. 
28136/8-2120 Hanušovice Olomoucký 

obec 
Římskokatolická farnost Jetřichovice, 
Jetřichovice, Jetřichovice č. p. 76, k.ú. 
407 16 Jetřichovice fara č. p.76 Jetřichovice u 
IČ 61707261 106103 Děčína Ústecký 
Římskokatolická farnost Bezděz 

Kostelní 150 

294 21 Bělá pod Bezdězem fara č. p.3 obecak.ú. 
IČ 63778521 27717/5-4763 Bezdéz Liberecky 
  

takto: 

Zádosti se zamítají. 

Odůvodnění 

Ministerstvo kultury vyhlásilo Ministerstva kultury coby poskytovatele na webových 
stránkách Havarijní program na rok 2019 a jeho obsah byl dostupný po dobu 30 dnů. 

Ministerstvo kultury vydalo v procesu posuzování žádostí vyjmenovaných ve výroku tohoto 
rozhodnutí usnesení č. j. MK 79772/2019 OPP o spojení řízení podle $ 140 odst. 1 zákona 

 



č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Spojení těchto řízení je v souladu se zásadou 
procesní ekonomie, jak ji zavádí $ 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí dospělo Ministerstvo kultury 
k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlé žádosti, návrhy, předloženou dokumentaci a doklady, 
a na základě projednání metodou per rollam v Komisi pro Havarijní program a Program péče 

o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny a v souladu se Zásadami 

pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní 

program pod č. j. 84258/2018 ze dne 21. 12. 2018 konstatuje, že předloženým žádostem se 
nevyhovuje. 

Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury coby organizační složky státu neumožňují těmto 

žádostem o poskytnutí příspěvku vyhovět, a to ani z části. Ministerstvo kultury se nemůže 
zavázat kůhradě dotací, jež nejsou rozpočtově zajištěny — zákon č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
v platném znění, to zapovídá. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout, 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí Ize podle ustanovení $ 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad, Lhůta pro podání 
rozkladu počíná běžet podle $ 40 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho 
písemného vyhotovení. 

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje $ 17 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní 

doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky 
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb stanoví $ 23 a $ 24 správního řádu, že nebyl-li adresát tohoto 
rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. 

Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k 
vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle $ 24 odst. 1 správního řádu 
za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání 
rozkladu). 

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle $ 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. 

a památkově chráněných ú mi -odboru památkové péče 

Minisfefstvz-kul 
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