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Naše značka 

č. j.. MK 73636/2021 OPP 
Spis. značka 

MK-S 13444/2021 OPP 

Zveřejněno: 

Sejmuto: 

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 2021 v rámci státní finanční podpory v Programu péče 

o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, které podali vlastníci 

kulturních památek uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí, 

  

  

  

  

takto: 

v Y, Kulturní památka | VPR, VPZ, . 

P.č. |Zadatel rejstř. č. ÚSKP KPZ Kraj 

j fara čp. 1 VPZ Liberecký 

44041/5-5348 Velenice y 

Loo 

2 Stará pošta "i 141 |KFZ Liberecký 105 194 B Zahrádecko y 

3 | usedlost č. p. 11 VPZ Vysočin 

50762/7-8937 Praskolesy ysocima           
  

 



  

Římskokatolická farnost 

  

 

 

  

  

  

    

Lomec V, kostel Jména P. KPZ 
identifikační číslo . uve a vas 

4 65015100 Marie Libějovicko- | Jihočeský 

Alešova 44 27112/3-4270 Lomecko 

389 01 Vodňany 

venkovský dům 

s | č. p. 51 VPZ Moravskoslezsky 12052/8.3216 Malá Morávka y 

, 
n usedlost VPR Jihočeský 

36846/3-3881 Vodice 

Římskokatolická farnost 

Chelčice KPZ 

7 identifikační číslo kostel sv. Martina Libějovicko- | Jihočeský 

65015118 38973/3-4130 Lomecko y 

Alešova 44 

389 01 Vodňany 

venkovská usedlost 
N VPZ PEN , 

8 €. p. 17 . Jihočeský 

35477/3-5113 Svinky 
] 

9 venkovský dům 164 | VPZ Plzeňský 
39994/4-2450 Dobřív 

venkovský dům, VPR 
soubor tkalcovských | Rumburk r , 

10 o č: , Ustecký 
domků 888/17 Smilovského 

ulice 

Méstys Chudenice 

identifikační číslo 
Starý zámek č. p. 1 | KPZ xa 

ll 100255399 34545/4-2985 Chudenicko |" ZSŇiský 
Kvapilova 215   339 01 Chudenice          



  

jp fara č. p. 39 VPR Ústecký 
11429/5-5777 Zubrnice stecky 

              

Zadosti se zamitaji. 

Odůvodnění 

Ministerstvo kultury vyhlásilo v prosinci 2020 Program péče o vesnické památkové rezervace 

a zóny a krajinné památkové zóny na rok 2021 na webových stránkách Ministerstva kultury 

coby poskytovatele a jeho obsah byl dostupný po dobu alespoň 30 dnů. 

Ministerstvo kultury vydalo v procesu posuzování žádostí, vyjmenovaných ve výroku tohoto 

rozhodnutí, usnesení č. j. MK 73555/2021 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 pod pořadovými čísly 1 až 9 dospělo 
Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlé žádosti, návrhy, předloženou dokumentaci a doklady 
k uvedené obnově 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 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zóny pod č. j. 631/2009 ze dne 20. ledna 2009 a Změny pokynu z června 2011, č. j. MK 

32581/2011 OPP, konstatuje, že se v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na 

zachování kulturní památky dle $ 13 odst. 2 písm. c), resp. písm. g) vyhl. č. 66/1988 Sb. 

Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury coby organizační složky státu však neumožňují 

těmto žádostem o poskytnutí příspěvku vyhovět, a to ani z Části. Ministerstvo kultury se 

zásadně nemůže zavázat kuúhradě příspěvků, jež nejsou rozpočtově zajištěny — zákon 

č. 218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), v platném znění, to zapovídá. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout. 

Ohledně žádosti uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 10, dospělo 

Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlou žádost, návrh, předloženou dokumentaci a doklady 

k uvedené obnově 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 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zóny pod č. j. 631/2009 ze dne 20. ledna 2009 a Změny pokynu z června 2011, č. j. MK 

32581/2011 OPP, konstatuje, že se v daném případě nejedná o kulturní památku. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout. 

Ohledně žádosti uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 11, dospělo 

Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlou žádost, návrh, předloženou dokumentaci a doklady 

k uvedené obnově 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 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zóny pod č. j. 631/2009 ze dne 20. ledna 2009 a Změny pokynu z června 2011, č. j. MK 

32581/2011 OPP, konstatuje, že se v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na 

zachování kulturní památky dle $ 13 odst. 2 písm. c), resp. písm. g) vyhl. č. 66/1988 Sb. 

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že na realizaci obnovy kulturní památky příspěvek 

neposkytne. Jedná se o žádost, které byla zaslána bez náležitých dokladů. Vzhledem k tomu, 

že žadatelé nesplnili základní podmínky pro zařazení do Programu, Ministerstvo kultury ji 

z dalšího projednávání vyřadilo. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout. 

Ohledně žádosti uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 12, dospělo 

Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlou žádost, návrh, předloženou dokumentaci a doklady 

k uvedené obnově 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 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zóny pod č. j. 631/2009 ze dne 20. ledna 2009 a Změny pokynu z června 2011, č. j. MK 

32581/2011 OPP, konstatuje, že se v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na 

zachování kulturní památky dle $ 13 odst. 2 písm. c), resp. písm. g) vyhl. č. 66/1988 Sb. 

Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury coby organizační složky státu však neumožňují 

těmto žádostem o poskytnutí příspěvku vyhovět, a to ani z části. Žádost o navýšení příspěvku 

byla opakovaně projednána (metodou per rollam) v Komisi pro Havarijní program a Program 

péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny. Ministerstvo kultury 

se zásadně nemůže zavázat k úhradě navýšení příspěvku, jež není rozpočtově zajištěn — zákon 

č. 218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), v platném znění, to zapovídá. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout.



Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze 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 1 stanoví přednostní 

doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve 

Ihüté 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. 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury


