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č. j. MK 5025/2020 OPP — 21. ledna 2020 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 16. 1. 2020 žádost o informaci podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen žádost), 

kterou podala právnická osoba - Nadační fond proti korupci, IČ: 24821659, Na Florenci 31, 
110 00 Praha 1, zastoupená (dále žadatel), a to 
v následujícím znění: 

Byla mezi lety 2006 až 2020 udělena nějaká dotace vlastníkovi Hadích lázní v Teplicích, 
které sídlí na adrese U hadích lázní 11187 

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne 
přijetí žádosti. Informaci požadujeme jako právnická osoba Nadační fond proti korupci, IC 

24821659, zastoupená 

Žádáme o zaslání uvedené informace v elektronické podobě na elektronickou adresu 

anebo lze využít datovou schránku Případně lze využít 
korespondenční adresu: Nadační fond proti korupci, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1. 

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

Vlastníkovi nemovité kulturní památky — Hadích lázní č. p. 1118, rejstř. č. ÚSKP 42821/5- 
2504, k. ú. a obec Teplice, okres Teplice, Ústecký kraj, nebyl v letech 2006 — 2019 poskytnut 
finanční příspěvek v rámci vhodných programů na obnovu předmětné nemovité kulturní 
památky na úseku státní památkové péče. Vhodným programem v případě předmětné 
nemovité kulturní památky je: Program regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, nebo Havarijní program, nebo Program záchrany



architektonického dědictví). Na rok 2020 nepodal vlastník žádost do Programu záchrany 
architektonického dědictví, v Anketním dotazníku pro Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón, který zpracovalo na rok 2020 
Statutární město Teplice, akce obnovy Hadích lázní č. p. 1118 není zahrnuta. Termín pro 
podání žádostí o zařazení do Havarijního programu pro rok 2020 je 31. 1. 2020, v případě 
výše uvedené nemovité kulturní památky na Národní památkový ústav, územní odborné 
pracovitě v Ústí nad Labem. 

Požadované informace lze dohledat ve Výročních zprávách Ministerstva kultury, vyvěšených 
na webu www.mkcr.cz. 
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