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Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318 155

E-mail:

Spolek pro ochranu a rozvoj Nových Zámků a okolí

Nové Zámky 55

289 33 Křinec

Váš dopis značky Naše mačkat V Praze dne: 26.1.2018

MK 7208/2018 OPP

Vážení,

Ministerstvo kultury obdrželo Vaši žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, týkající se řízení o prohlášení věci za kulturní památku.

Otázka č. 1: „Jak a komu podat žádost o prohlášení věci za kulturnípamátku?
"

Otázka č. 2: „Jaké náležitosti musí mít žádost, jakmá být věc zdokumentována?
"

Otázka č. 3:
„
Kritéria hodnocení zdalije věc kulturnípamátkou?

"

Kotázce č. 1 sdělujeme: Podnět kprohlášení věci či stavby za kulturní památku

podává písemně na adresu Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

K otázce č. 2 sdělujeme: Z podnětu musí být zřejmé, jaká věc či stavba je navrhována
k prohlášení za kulturní památku, na \��n���n�j�u pozemku a v jakém katastrálním území se

nachází, kdo je jejím skutečným vlastníkem, dále je třeba zdůvodnit její památkové hodnoty a

přiložit její fotodokumentaci a zákres umístění do kopie katastrální mapy.

Otázka č. 3: Kritéria hodnocení jsou uvedena v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kulturní památka musí naplňovat š 2

uvedeného zákona.

Závěrem Vám sdělujeme, že je rovněž možné obrátit se přímo na odbornou organizaci
Ministerstva kultury - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech

v Praze, Sabinova 5, 130 00 Praha 3. Ten Váš podnět odborně posoudí a případně vypracuje
řádný odborný podnět dle Metodického pokynu Ministerstva lailtury odborným organizacím
státní památkové péče pro jednotný postup posuzování a předkládání návrhů na prohlášení
věci za kulturní památku, ze dne 17. května 2000, č.j. 6525/2000. Na základě takového

podnětu pak Ministerstvo kultury zahájí řízení o prohlášení věci za kulturní památku.

vedouci oddělení ochrany kulturních památek
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