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Věc: Usnesení o spojení řízení (program Podpora obnovy kulturních památek prostřed- 
nictvím obcí s rozšířenou působností) 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha | — Malá Strana, jako správní orgán pří- 
slušný podle podle ustanovení $ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, a $ 140 odst. i zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zně- 
ní, vydává toto usnesení o spojení řízení o žádostech o poskytnutí příspěvku v programu Pod- 
pora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019. 

Usnesení o spojení řízení 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 — Malá Strana, jako správní orgán pří- 
slušný podle ustanovení $ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, a $ 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

spojuje řízení o následujících žádostech o poskytnutí příspěvku v programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019: 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

| Kulturní památka; Obec (katastrální : 
Vlastník (žadatel) rejstř. č. ÚSKP území) Kraj 

Obec Přítluky, Obecní 11, 691 04 věž v areálu kostela sv. 7 : 
Přítluky, IČO 00283550 Markéty; 14003/7-1697. | Přítluky Jihomoravský 
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad | mariánský sloup; : z 

342, 508 19 Hořice, ICO 00271560 |32877/6-1167 M Královéhradecký 
Židovská obec v Praze (Matana, a. s.), i ues 

Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1,10 |dovey Dbitov; Polná Vysočina 
00445258 

Římskokatolická farnost Švihov, IČO kostel sv. Mikuláše; z 

64861899 22195/4-3124 Měčín Plzeňský 
zámek č. p. 29: 

„p Slezské Pavlovice Moravskoslezský 
19889/8-153 

. 

| 123 5-P. 1:26634/6-— | sca va Pardubicky 4084 

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, | zvonička na st. p. č, 37; | Hranice (Lhotka u Olomoucký 

753 01 Hranice, IČO 00301311 29636/8-496 Hranic) 

venkovský dům č. p. 58; 

1001 2 : P: 95: Roudno Moravskoslezsky           
 



Odůvodnění 

Ministerstvo kultury vyhlásilo v lednu 2019 program Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019 na webových stránkách Minister- 
stva kultury coby poskytovatele a jeho obsah byl dostupný po dobu alespoň 30 dnů. 

Ministerstvo kultury z moci úřední spojuje řízení o žádostech vyjmenovaných ve výroku to- 
hoto usnesení, neboť tyto žádosti spolu věcně souvisejí — týkají se jedné dotační oblasti, kon- 
krétně památkové péče. Spojení těchto řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie, jak 
ji zavádí $ 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Poučení 

Proti tomuto usnesení nelze podle $ 76 odst. 5, $ 140 odst. 4 a $ 152 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, podat rozklad. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu. 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 

 


