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Váš dopis čj. / ze dne: 23. 3. 2021 
Naše čj.: NPU-331/23732/2021 

Vyřizuje: Ing. arch. Pálková 
Spisový znak: 186 

České Budějovice dne 14. 4. 2021 

 
 
 
 
 

Žádosti o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. 

 

 

 
Vážený pane, 

 

odpovídáme na Vaši žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 zaslanou e-mailovou for- 

mou dne 23. 3. 2021. 

 

Požadavky obsažené v žádostech o příspěvky z Havarijního programu MK ČR převýšily 

více než trojnásobně celkovou částku, kterou Ministerstvo kultury ČR stanovilo pro Jiho- 

český kraj (9,2 milionu Kč). Nebylo tedy možné poskytnout dotaci všem žadatelům a 

v navrhované výši. 

 

Komise složená z odborníků Národního památkového ústavu, pracovníků památkové péče 

úřadů z obcí s rozšířenou působností a památkové péče krajského úřadu hodnotí žádosti do 

Havarijního programu podle těchto kritérií: 

 

• korektně a v řádném termínu podaná žádost, včetně povinných příloh přehledně do- 

kumentujících aktuální stav památky a postoj státní památkové péče k navrhovaným 

pracím 

• stav památky (škála: havarijní – nebezpečí z prodlení – vážné poškození – potřeba 

dílčího zajištění) 

• soulad informací v žádosti s aktuálním stavem památky (dle místního šetření přísluš- 

ného odborného pracovníka NPÚ) 

• přiměřenost navrhovaného zásahu, jeho akceptovatelnost z hlediska zachování pa- 

mátkových hodnot 

• soulad mezi výší dotace a rozsahem prací, včetně zhodnocení možností jejich etapi- 

zace 
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• upřednostnění dokončení (pokračování) v etapizované obnově dílčí konstrukce pa- 

mátky 

• kulturněhistorická hodnota dané památky, zohlednění jejích specifik v rámci regio- 

nálního památkového fondu 

• přihlédnutí k souběhu dotací v rámci odlišných dotačních programů 

 
 

Vaše žádost bohužel neobsahovala některé předepsané náležitosti. Především zcela chybělo 

platné závazné stanovisko Městského úřadu Kaplice a vyjádření příslušného stavebního úřa- 

du. Protože závazné stanovisko k navrhovaným úpravám kulturních památek musí být vy- 

dáno nejpozději do 31. 1. toho roku, kdy se podává žádost, komise nemohla k Vaší žádosti 

přijmout doporučující stanovisko. 

 

Všechny žádosti do Havarijního programu Národní památkový ústav předal v řádném ter- 

mínu Ministerstvu kultury ČR. Národní památkový ústav je v procesu přidělování dotací 

odbornou doporučující složkou. Rozhodnutí o přidělení dotace je v kompetenci Ministerstvu 

kultury. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Daniel Šnejd 

ředitel 
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