Razítko MK

Pořadové číslo: MK/

N Á V R H 1)

/2019

na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky v roce 2019
do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
Název památky:

................................................................................................................................................................................................................

Umístění památky: ........................................................

VPR, VPZ, KPZ: ................................................................................................

Ulice:

č.p./č.or.: .................. ............... Pozemek parc. č.:

......................................................................................

...................................

Obec: .......................................................................................

Katastrální území: ..............................................................................................

Okres:

Kraj:

.....................................................................................

Obecní úřad obce s rozšířenou působností:

.............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Rejstř. č. kult. památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:

.................................................................................

Vlastník (u fyzické osoby jméno, příjmení; u právnické osoby název organizace):
........................................................................................................................................

datum narození (IČ):

......................................................

........................................................................................................................................

datum narození (IČ):

......................................................

Telefon: .........................................................................................
Kód datové schránky:
Číslo účtu vlastníka:
Plátce DPH 2):

E-mail:

.............................................................................................................

.........................................................

.........................................................................................................

Peněžní ústav:

.....................................................

...........................................................................

Úplná adresa vlastníka:
Ulice: ............................................................................ ................................................................. č.p./č.or.:
Obec:

............................................................................................................................................

PSČ:

...............................................................

.........................................................................

Adresa pro doručování (liší-li se od trvalé adresy):
Ulice:

...........................................................................................................................................

č.p.:

Obec:

............................................................................................................................................

PSČ:

Kontaktní osoba 3):

.......................................................................... .
.........................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................

E-mail:

.............................................................................................................

Předkládá vlastník Ministerstvu kultury prostřednictvím územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu
do 31. 1. 2019. Zaslané návrhy včetně příloh se nevracejí.
2)
Vyplňuje − ano – ne –
3)
Jméno a příjmení osoby, odpovědné za realizaci akce obnovy, na základě plné moci
1)
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Charakteristika současného stavu památky:

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Celková obnova památky (stručný popis):

....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Obnova památky realizovaná v roce 2019:

...................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Celkové náklady obnovy:

z toho podíl vlastníka:

...............................

.......................................

Kč, náklady na obnovu v roce 2019: ..................................................... Kč,

Kč, očekávaný příspěvek z Programu:

Žádost do Programu byla podávána v letech:

..........................................

Kč.

.............................................................................................................................................

Mám zažádáno o dotaci z fondu krajského úřadu: ano – ne;

od obce: ano – ne

Vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu o významu a naléhavosti
obnovy kulturní památky:

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Odborný dohled provádí referent: ......................................................................

tel.: ...........................................................................

…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

podpis odborného referenta

podpis ředitele územního odborného pracoviště

Národního památkového ústavu

Národního památkového ústavu, razítko a datum
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PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA:
• Prohlašuji, že jsem osoba odpovědná za kulturní památku a že veškeré údaje uvedené v této žádosti
jsou pravdivé a že veškeré změny všech uvedených identifikačních údajů oznámím neprodleně
písemně poskytovateli příspěvku, nejpozději do 14 dnů od změny těchto údajů.
• Prohlašuji, že zahájení a ukončení stavebních, případně restaurátorských prací oznámím územnímu
odbornému pracovišti Národního památkového ústavu a úseku památkové péče věcně a místně
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
• Prohlašuji, že provádění obnovy kulturní památky budu průběžně konzultovat se specialisty
územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v součinnosti s pracovníkem věcně
a místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a budu dbát jejich rad s cílem
zajistit co nejvyšší úroveň prací z hledisek státní památkové péče.
• Prohlašuji, že každý kulturně cenný nebo archeologický nález, který se učiní při obnově kulturní
památky, ohlásím bez zbytečného odkladu územnímu odbornému pracovišti Národního
památkového ústavu.
• Prohlašuji, že proti mně (nám) není nebo nebylo vedeno správní či trestní řízení ve věci porušení
zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ani jsem nebyl (jsme nebyli) v posledních dvou
letech pro porušení uvedeného zákona pravomocně odsouzen (odsouzeni).
• Prohlašuji, že nečerpám finanční prostředky současně s jinými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu Ministerstva kultury na úseku památkové péče.
• Seznámil jsem se a souhlasím se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu
Ministerstva kultury stanovených pro Program a souhlasím s podmínkami pro poskytnutí finančních
prostředků.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti
a jejích povinných přílohách Ministerstvem kultury, za účelem evidence. Tento souhlas uděluji
Ministerstvu kultury pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode
dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle tohoto zákona.
Souhlasím s tím, aby tento návrh – bude-li přijat a akce obnovy kulturní památky bude Ministerstvem
kultury zařazena do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové
zóny na rok 2019 – byl Ministerstvem kultury počínaje dnem od data zařazení akce do Programu péče
o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny kvalifikován jako moje žádost
o poskytnutí příspěvku podle § 16 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuji svým podpisem:

Dne

................................................................
.......................................................................................

Podpis, razítko

-3-

