
MARIA 
f MKCRX@@G8R38E 

C Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 

E-mail: epodatelna@mkcr.cz 
  

Vazeny pan 

Spis. značka Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 

MK-S 13845/2020 OPP — €. j: MK 79198/2020 OPP 18. prosince 2020 

Ministerstvu kultury byla dne 16. prosince 2020 doručena žádost o poskytnutí informace 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

kterou podal a to 

V následujícím znění: 

Požadované informace se vztahují k lokalitě Nová Ulice v Olomouci, kde se nachází (zela) 

parcela č. 809/2, k.ú. Nová Ulice, LV 7160, o výměře 20 482 m“. Až do roku 2012 byla 

v katastru nemovitostí vedena jako památkové chráněné území. Následně byly od této parcely 

odděleny parcely č. 809/83 a 809/46, které již nejsou vedeny jako památkové chráněné území 

(navíc se nacházejí v ochranném pásmu dráhy). Z původní parcely č. 809/2 zbylo torzo 

o výměře 4 704 m“ nadále vedené jako chráněné území. Obyvatelé v této lokalitě mají 

oprávněné obavy, že nově vzniklé parcely č. 809/83 a 809/46 budou sloužit k nějakým 

zájmovým stavebním aktivitám a samozřejmě dojde k vykácení zeleně, které je v této části 

Olomouce 1 tak málo. 

1) Kdo akdy vydal rozhodnutí o dělení památkově chráněné parcely č. 809/2 a zrušil na nově 

vzniklých parcelách památkově chráněné území? 

2) Z jakého důvodu bylo toto rozhodnutí vydáno? 

3) Které orgány ochrany památkově chráněných území vydaly souhlasné stanovisko 

o zrušení památkově chráněného území, parcely č. 809/83 a 809/46, a proč? 

K jednotlivým částem Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

ad 1) 

Dělení nebo slučování parcel není v kompetenci Ministerstva kultury. Dělení výše uvedených 

parcel se řídilo ustanovením § 86 ve spojení s 8 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 8 6 a 8 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.



Rozhodnutí Městského národního výboru kult. 1097/87/Tař ze dne 27. července 1987, 

o ochranném památkovém pásmu městské památkové rezervace města Olomouce, vymezuje 

jižní hranici ochranného památkového pásma městské památkové rezervace města Olomouc 

v bodě č. 2: „jižní hranice - pokračuje v ose železniční trati Olomouc - Nová Ulice směrem 

k hlavnímu nádraží až po železniční most přes řeku Moravu u Holické ulice“. Z uvedeného 

vyplývá, že se na nově vzniklých parcelách nenachází památkově chráněné území a tedy se ani 

neruší. 

ad 2) 

K vydání takového rozhodnutí není Ministerstvo kultury kompetentní. 

ad 3) 

Ke vzniku parcel č. 809/83 a 809/46 rozdělením předmětné parcely č. 809/2, k.ú. Nová Ulice, 

LV 7160 za jižní hranicí ochranného památkového pásma městské památkové rezervace města 

Olomouc, která vede v ose železniční trati Olomouc - Nová Ulice, nebylo nutné souhlasné 

stanovisko o zrušení památkově chráněného území. 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury
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