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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové
péče podle ustanovení š 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodlo, že dům č. p. 1015 na pozemku p.č. 196 V k.ú. Žabovřesky není od
nabytí právní mocí tohoto rozhodnutí kulturní památkou.

V tomto řízení dle š 27 odst. 1 písm. a) zákona č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů, jsou účastníky řízení.
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Odůvodnění

Ministerstvo kultury obdrželo dne 3. 10. 2017 žádost o Llrčení

právního vztahu ve smyslu š 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů, konkrétně zda dům č. p. 1015 na pozemku p.č. 196 v k.ú. Žabovřesky je
či není kulturní památkou.

Z evidenčních dokumentů a podkladů vyplývá, že dům č. p. 1015 na pozemku
p.č. 196 v k.ú. Žabovřesky byl do státního seznamu nemovitých kulturních památek zapsán
dne 9. 2. 1989, tedy již v době platnosti současného zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Súčinností zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, však de iure zanikly

původní státní seznamy kulturních památek, neboť přestala platit vyhláška č. 116/1959 Ú.l.,
o evidenci kulturních památek (viz 5 46 zákona č. 20/1987 Sb.), a ty se tak staly součástí nově
vzniklého jednotného Ústředního seznamu kulturních památek. Od 1. l. 1988 tedy již nebylo
možné do původního státního seznamu nemovitých kulturních památek zapisovat, neboť ten



účinností zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a pozbytím platnosti zákona

č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, přestal existovat. Od l. l. 1988 se podle š 2 zákona

č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, může stát kulturní památkou pouze věc prohlášena

za kultumí památku Ministerstvem kultury.
Na základě správního řízení podle ustanovení š 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, Ministerstvo kultury zjistilo, že dotčený objekt, který je součástí kultumí památky

rej stř. čís. ÚSKP ČR: 48688/7-8040, byl do státního seznamu nemovitých kulturních památek

zapsán až dne 9. 2. 1989. Vzhledem k výše uvedenému rozhodlo Ministerstvo kultury tak,

jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V souladu s přechodným ustanovením š 42 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, platí, že: „Kulturní památky zapsané do státních seznamů kulturních památek podle

dřívějších právních předpisů se považují za kulturní památky podle tohoto zákona“. Z obecné

zásady presumpce správnosti správních aktů a ostatních úkonů orgánů státní správy plyne,

že na zápisy kulturních památek v příslušných státních seznamech je třeba pohlížet jako

na úkony provedené v souladu se zákonem. Dům č. p. 1015 na pozemku p.č. 196

v k.ú. Žabovřesky, tedy je kulturní památkou do dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad.

Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle š 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den

následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje š 23

a š 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnuti zastižen,

rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené

rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně

provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle š 24

odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto

případě lhůta pro podání rozkladu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje

š 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky.

Nepřihlásí—li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument

dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený poslednim dnem

této lhůty. O rozkladu proti tomuto rozhodnuti rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává

u Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu.

vedoucí oddělení ochrany kulturních památek

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odbomé pracoviště v Bmě

Po nabytí právní moci
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Národní památkový ústav, generální ředitelství
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Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště V Brně

Krajský úřad Jihomoravského kraje, úsek státní památkové péče

Magistrát města Brna, úsek státní památkové péče


