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Naše značka: MK 79615/2019 OPP 

Věc: Usnesení o spojení řízení (Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón) 

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

příslušný podle 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, vydává toto usnesení o spojení řízení o žádostech o poskytnutí příspěvku v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019. 

Usnesení o spojení řízení 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 — Malá Strana, jako správní orgán 
příslušný podle 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, s p o j u j e řízení o následujících žádostech o poskytnutí příspěvku 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón v roce 2019: 

  

  

  

  

  

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

Město Česká 
Kamenice, náměstí bývalá městská spořitelna č. p. 272 

1 |Míru 219,40721 rejstř, č, ÚSKP 51504/5-5927, v obec Ústecký 
Česká Kamenice, IČO | MPZ Česká Kamenice 
00261220 

Město Ivančice, 
Palackého náměstí dům č. p. 87/41 

2 |196/6,66491 rejstř. č. ÚSKP 101192, v MPZ obec Jihomoravský 

Ivančice, IČO Ivančice 
00281859 
Město Jičín, Žižkovo | Jezuitská kolej č. p. 22 

3 [náměstí 18, 506 01 rejstř. č. ÚSKP 37003/6-1043, v obec Královéhradecký 

Jičín, IČO 00271632 | MPR Jičín 
Město Kouřim, : : 2 

^ kostel Nejsvětější Trojice 

4 D Ei čo. | rejstř. č. ÚSKP 32612/-808,v ^ |obec Středočeský 
oufim, ICO | pz Kouřim 

00235482           
  

 



  

  

  

icai m 473 radnice č, p. I, náměstí Míru, . 

5 01 Nový B Ičo rejstř. č. USKP 34561/5-4896, v obec Liberecky 

vy 0r MPZ Nový Bor 00260771 
Město Písek, Velké městské opevnění - Putimská brána 

6 |náměstí 114,397 19. | rejstř. č. ÚSKP 38097/3-2385, v obec Jihočeský 

Písek, IČO 00249998 | MPZ Písek 
Město Uherský Brod, dům č.p. 77 

7 | Masarykovo namésti | oj č. ÚSKP 29367/7-3512,v | obec Zlínský 100,688 01 Uherský | 57 Uherský Brod 
Brod, IČO 00291463 
Město Žacléř, dům č. p. 10 

Bet gaat | rejstř. č. ÚSKP 49751/6-6084,v — | obec Královéhradecký 
: aclet, MPZ Žacléř 

IČO 00278491               

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 
Ministerstva kultury 

 


