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Program podpory reklamy a označování provozoven na území 
Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného 

pásma a na nemovitých kulturních památkách na rok 2022 
 
                                                                           

1. Realizátor programu:  Město Litoměřice 
 

2. Účel a důvod programu:  
• dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na zpracování 

reklamy a označování provozoven na nemovitostech, které se nachází na 
území Městské památkové rezervace Litoměřice nebo v ochranném 
památkovém pásmu Městské památkové rezervace Litoměřice nebo jsou 
nemovitými kulturními památkami, konkrétně na úhradu nákladů na projekt, 
architektonický /grafický návrh, výrobu a realizaci reklamy a označení 
provozovny 

• reklamy a označování provozoven musí být realizovány v souladu s 
dokumentem „Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích“, 
schváleným ZM dne 5. 12. 2019 – www.litomerice.cz/zasady 
 

3. Podmínky pro přiznání dotace/okruh způsobilých žadatelů: 
• oprávněnými žadateli o poskytnutí dotace jsou právnické nebo fyzické osoby, 

které mají provozovnu na území MPR Litoměřice, jejího ochranného pásma 
nebo v nemovité kulturní památce 

• předložený návrh musí být realizován v roce 2022  
• žadatel je oprávněn předložit jednu žádost na jednu provozovnu  
• u právnických osob je povinnou přílohou ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných 

majitelů  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 

• na dotace není právní nárok 
• žádost musí být podána na předepsaném formuláři vč. povinných příloh, 

kterými jsou: 
o kopie kladného závazného stanoviska orgánu státní památkové péče 

Městského úřadu Litoměřice 
o projekt nebo architektonický/grafický návrh vč. umístění na 

nemovitosti, rozměry a použité materiály. 
 
4. Peněžní prostředky programu podpory: 

• celkový objem finančních prostředků pro Program činí 50.000 Kč  
• dotace může tvořit maximálně 80 % nákladů projektu 
• max. výše dotace může činit 10.000 Kč. 
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5. Žádost o dotaci: 

• žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice průběžně ve lhůtě od 1. 2. do 
31. 10. 2022  

• formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách Města Litoměřice 
www.litomerice.cz v sekci – dotace. 

 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• naplňování cíle programu dle platného dokumentu „Zásady reklamy a 
označování provozoven v Litoměřicích“ 

• účelnost, hospodárnost a efektivita rozpočtovaných výdajů. 
 
7. Přidělení dotace: 

• předložené žádosti vyhodnotí komise územního rozvoje a městských 
památek při RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude 
rozhodnuto Radou města  

• žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace 
• přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách 

města. 
 
8. Finanční vypořádání a kontrola dotace: 

• finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem nejpozději do dvou 
měsíců po realizaci na předepsaném formuláři, nejdéle do 15. 12. 2022 

• Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití 
poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených 
ve smlouvě, je příjemce povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice 

• v případě nevyužití poskytnuté dotace v plné výši, zůstává nevyužitá část 
dotace v rozpočtu poskytovatele. 

 
 
 


