
MKCRXUÜUEO12J 

© Ministerstvo kultury 

  
  

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1 Fax: 224318 155 
E-mail: epodatelna@mkcr.cz 

Naše značka: MK 79606/2019 OPP V Praze dne: 27. 11. 2019 

Vše: Usnesení o spojení řízení (Program regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón) 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha | — Malá Strana, jako správní orgán 

příslušný podle $ 14g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a $ 140 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto usnesení o spojení řízení 

o žádostech o poskytnutí dotace. 

Usnesení o spojení řízení 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 — Malá Strana, jako správní orgán 
príslušný podle $ 14g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a $ 140 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s p 0 j u j e řízení o následujících 
žádostech o poskytnutí dotace: 

  

  

  

  

  

    

| Kulturní památka 

č. |Žadatel rejstř. č. ÚSKP Typ vlastnictví | Kraj 

radnice č. p. 71 

Město Hranice, rejstř. č. ÚSKP 34072/8-432, | obec Olomoucký 

1 Pernštejnské náměstí 1, | v MPZ Hranice 

753 01 Hranice, IČO socha Panny Marie Bolestné 
00301311 rejstř. č. ÚSKP 29055/8-423, | obec Olomoucký 

v MPZ Hranice 

Ea CET 2 |EUP 95 rejstř. č. ÚSKP 23778/6-216, | FO Vysočina Chotěboř, IČO v MPZ Chotěboř 
00267538 
Statutární město 

Prostějov, náměstí T. G. | dům č. p. 108 

3 |Masaryka 130/14,796 |rejstt. č. 28363/7-5709, v PO Olomoucký 
01 Prostějov, IČO MPZ Prostějov 

00288659 
dům č. p. 5/1 

Město Sušice, náměstí | rejstř. č. USKP 24945/4-3316, -— 
^ |svobody 138,34201 |v MPZ Susice FO Plzeňský 

Sušice, IČO 00256129          



Město Telč, náměstí 
Zachariáše z Hradce Jezuitská kolej č. p.2 

  

5 |10,58856 Telč, IČO rei BR Tel ien PO Vysočina 
00286745 , 

dům č. p. 24 
, rejstř č. ÚSKP 42304/5-1911, | FO Ústecký Město Úštěk, Mírové — |. MPZ Úštšk 

6 |namésti 83,411 45 
"exp p dům č. p. 47 
UIS 16100260521 rejstř. č. 43608/5-1853, v obec Ústecký 

MPZ Úštěk 

  

              

Odůvodnění 

Ministerstvo kultury vyhlásilo v září 2018 Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských a památkových zón na rok 2019 na webových stránkách Ministerstva 
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 
tohoto usnesení, neboť tyto žádosti spolu věcně souvisejí — týkají se jedné dotační oblasti, 
konkrétně 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 

 


