
Město Litovel 
 

 
oznamuje vlastníkům kulturních památek vyhlášení programu 

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí  
s rozšířenou působností 

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu ministerstva kultury 2019 
 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program na podporu nemovitých kulturních památek, 

které se nalézají mimo památkově chráněná území a nejsou národními kulturními památkami.  

Celý program je administrován obcemi s rozšířenou působností.  

 

Pro rok 2019 byla vyčleněna pro správní obvod ORP Litovel částka 500 tisíc korun.  

Termín vyhlášení výzvy pro podání žádostí:  28. 01. 2019 

Termín uzávěrky příjmu žádostí:    28. 02. 2019 (termín doručení žádosti!)   

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.  

Z programu nelze hradit náklady uvedené v příloze  

„Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2019“.  

Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. 

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.  

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl 

způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.  

Na příspěvek není právní nárok. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v zásadách programu a žádosti, které jsou součástí přílohy výzvy. 

Žádosti zasílejte na adresu: 

 

Městský úřad Litovel, odbor místního hospodářství a stavebních investic (dále jen „MHaSI“), 

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel  

Žádosti je možné podat také osobně na podatelně Městského úřadu do uvedeného termínu. 

Upozorňujeme, že žádosti je třeba předkládat se všemi povinnými přílohami.  

Nekompletní žádosti budou vyřazeny. 

Informace k dotačnímu programu podá odbor MHaSI, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 

Litovel, kancelář č. 27, Petr Navrátil, předseda komise státní památkové péče, tel.: 585 153 
141, 721 528 693, e-mail: navratilp@mestolitovel.cz . Všechny informace včetně zásad podání 

žádostí a příslušných formulářů naleznete rovněž na stránkách Ministerstva kultury ČR 

(www.mkcr.cz ) v sekci kulturní dědictví - památková péče - granty a dotace - Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

 
Vyvěšeno na úředních deskách dne:  28. 01. 2019     
 
 
 

Sejmuto z úřední desky dne:  28. 02. 2019 
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