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Komise státní památkové péče – Program obnovy památek prostřednictvím 
ORP pro rok 2021 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
Přítomni: 
• Ing. Andrea Křížová 
• Ing. Arch. Jiří Jarkovský 
• Mgr. Jiří Adámek 
• Hana Pospíchalová 
• Šárka Votrubová 
 
Omluveni: 
• Ing. Arch. Stanislav Flesar 
• Ivona Hohenbergerová 
 
 
Program: 
 
1. Seznámení s přijatými žádostmi do Programu obnovy památek prostřednictvím ORP 
pro rok 2021 
2. Projednání a doporučení podpořených projektů na rok 2021 pro MK ČR 
 
 
Datum: 10.3.2021 
Začátek jednání: 15.00 hod 
Konec jednání: 16:00 hod 
 
 
 
Zapsala: Ing. Andrea Křížová 
 

1. Ing. Andrea Křížová jako administrátor Dotačního programu pro ORP Litoměřice 
seznámila přítomné členy komise s jednotlivými žádostmi, které byly doručeny na 
MěÚ Litoměřice v řádném termínu do 28. února 2021.  
Pro rok 2021 je MK ČR schválena pro ORP Litoměřice kvóta ve výši 1.719 tis Kč. 
Celkem bylo přijato 13 žádostí o státní dotaci. 

 
 

2. Komise projednala předložené žádosti detailně s ohledem na následující kritéria: 
 

• rozsah zamýšlených prací na objektu pro rok 2021 

• naléhavost realizace vzhledem ke stavu objektu (havarijní situace) 

• pokračování další etapy ve vztahu k předešlým částem plánované obnovy 

• celkový rozpočet akce pro rok 2021 

• navrhovaná spoluúčast žadatele 

• vztah k celkové kvótě finanční podpory 
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Komise po projednání doporučuje MK ČR poskytnout příspěvek na obnovu následujících 
nemovitých památek ze shora uvedeného Programu: 
 
 
 

 
 

objekt

Rejstříkové číslo 

kulturní 

památky název akce obnovy

komise NÁVRH 

2021

venkovský dům č.p. 5, Brňany 23079/5-1936

Oprava havarijního stavu střechy včetně 

krovu venkovského domu u č.p. 5 - 

etapa II. 479 000,00 Kč

Venkovská usedlost č.p. 74 Lovečkovice 

- Dolní Lukavice 105125

Statické zajištění stěn objektu č.p.74 

hospodářská část

doporučeno pokud 

budou prostředky z 

rezervy programu

Dům č.p. 61 ze souboru tzv. Ptačích 

domků, Úštěk 42482/5-2410

Pokračování obnovy teras domu ze 

souboru tzv. Ptačích domků, č.p. 61, 

ulice 1.máje 61, Úštěk 329 000,00 Kč

Podstávkový venkovský dům Vinné č.p.1 42839/5-2221

Odstranění havárie roubení a 

navazujících konstrukcí podstávkového 

domu ve Vinném č.p.1 506 000,00 Kč

Selská venkovská usedlost Sukorady 

č.ev.1 42898/5-2320

Obnova poškozených trámů roubení a 

podstávky, vyplnění vymazávek spár 

roubení, obnova vnitřní hliněné omítky a 

dřevěné podlahy ve světnici 405 000,00 Kč

1 719 000,00 Kč


