
^" f 
( s 
C Ministerstvo kultury 

Maltézské náméstí 471/1 Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1 Fax: 224318155 

E-mail: epodatelna@mker.cz 

UNICI 

  

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 
MK 15099/2023 OPP 7.3.2023 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení $ 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci žádosti ze dne 3. března 2023, kterou podal 

o poskytnutí: 

Žádost o poskytnutí informací 

Dotační tituly na rok 2023 pro kulturní památky 
na opravu/údržbu 

Na základě zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

žádám tímto Ministerstvo kultury o úplný seznam (včetně doprovodných informací 
o podmínkách, lhůtách apod.) dotačních titulů, a to jak národních, tak i evropských, které Ize 

žádat pro náklady na opravu/údržbu nemovité kulturní památku (usedlost) chalupu: 
katalogové číslo: 1000144577 
název : dům 

kraj : Ústecký kraj / okres: Děčin / obec: Kytlice/část obce : Falknov 
katastrální uzemí : Falknov adresa : č.p. 7 
typ : usedlost (chalupa) 

Popis : Patrový podstávkovou roubený dům na kamenné podezdívce na půdorysu písmene T 
byl ve svém jádru postaven na poč. 19. stol. Sedlová střecha je kryta plechem. Štíty svisle 
bedněny. K východnímu průčeli přiléhá zděný přístavek, 

Požadované informace nechť povinný subjekt poskytne elektronicky na shora uvedenou 
adresu žadatele, kdy přijetí informací bude povinnému subjektu obratem průkazným 
způsobem potvrzeno. 

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

Žádost na obnovu předmětné nemovité kulturní památky bylo na rok 2023 možné podat do 
1



Havarijního programu, termín předložení žádostí byl stanoven na 31. ledna 2023 na místně 
příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu. Odkaz na webové 
stránky Ministerstva kultury, na nichž jsou kdispozici příslušné dokumenty k vyhlášení 
programu na rok 2023: https://www.mkcr.cz/havarijni-program-cs-281 

Anebo bylo možné podat žádost na obnovu výše uvedené nemovité kuiturní památky na rok 
2023 do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. Termín předložení žádostí byl stanoven na 28. února 2023 na místně příslušný 
úřad obce s rozšířenou působností. Odkaz na webové stránky Ministerstva kultury, na nichž 
jsou kdispozici | příslušné © dokumenty k vyhlášení programu na rok 2023: 
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou- 

pusobnosti-cs-274 

V současné době již nelze žádat o finanční podporu v žádném z programů na obnovu 
kulturních památek, na úseku státní památkové péče Ministerstva kultury na rok 2023. 

S pozdravem 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 
a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury 
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