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Informace o programu 

Prostřednictvím Programu regenerace MPZ a MPR Ministerstva kultury České republiky 

mohou vlastníci kulturních památek získat příspěvek na částečnou úhradu nákladů na obnovu 

těchto památek. Dotace je určena především na zvýšené náklady spojené se zachováním 

a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. 

Účastí v programu regenerace vlastník kulturní památky může získat finanční příspěvek 

Ministerstva kultury České republiky (max. 50 %) a podíl statutárního města Liberec (min. 

10 %). Program nelze kombinovat s jiným dotačním titulem ministerstva kultury. 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU 

 

Základní podmínkou pro získání příspěvku je skutečnost, že kulturní památka leží na území 

Městské památkové zóny (viz mapa Městská památková zóna Liberec) a splňuje 

administrativní náležitosti dle zákona č.20/1987 o státní památkové péči - tzn. vydané 

závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče, připravenost z hlediska 

zákona č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále odborný odhad nákladů 

na obnovu památky a aktuální vypovídající fotodokumentaci stavu památky.  

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU ŽADATELŮ O PŘÍSPĚVEK 

Zájemci (vlastníci kulturní památky splňující uvedená kritéria) mohou o příspěvek požádat 

prostřednictvím žádosti (viz formulář Žádost 2019), kterou zašlou do 5. 11. 2018 kontaktní 

osobě SML (kontaktní informace naleznete níže). Žádosti splňující všechny náležitosti budou 

zapsány do seznamu žádostí za celou MPZ (tzv. Anketní dotazník) a předány ministerstvu 

kultury ke zhodnocení.  

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

V závislosti na celkovém objemu poskytnutých prostředků ministerstvem kultury rozhodne 

zastupitelstvo města Liberec o výši příspěvků jednotlivým uchazečům. Tito budou následně 

vyzváni k doložení dalších podkladů a dokumentů nutných ke konečnému schválení 

konkrétní výše finančního příspěvku ministerstvem kultury pro jednotlivé akce.  

REALIZACE AKCE 

Statutární město Liberec uzavře smlouvu s vlastníky kulturních památek, kterým byla 

rozhodnutím ministerstva kultury dotace přidělena. Při obnově kulturní památky je povinen 

vlastník kulturní památky informovat pracovníky oddělení památkové péče městského úřadu 
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o prováděných pracích a svolávat kontrolní dny na stavbě. Po dokončení akce obnovy kulturní 

památky a zaplacení dodavateli stavebních prací, předloží vlastník kulturní památky 

v souladu s uzavřenou smlouvou doklady o zaplacení (faktury včetně položkových rozpočtů, 

výpisy z účtů nebo pokladní doklady).  

Program regenerace vznikl na za klade  Usnesení  vla dý Č eske  republiký ze dne 25. br ezna 1992 c . 209 

k Programu regenerace me stský ch pama tkový ch rezervací  a me stský ch pama tkový ch zo n. Usnesení  vla dý 

a dals í  navazují cí  dokumentý jsou ke staz ení  na stra nka ch Ministerstva kulturý Č eske  republiký: 

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestských-pamatkových-rezervaci-a-mestských-

pamatkových-zon-282.html 

MAPA ÚZEMÍ 
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