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Váš dopis značky Naše značka Vytizuje / linka V Praze dne 

ze dne 8. 1.21 MK 3108/2021 OPP 15. 1. 2020 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení $ 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, obdrželo žádost ze dne 8. 1. 2021 o poskytnutí informace, kterou podal 
zda se v území, jednotlivě pro lokalitu 1 a 2, vymezeném na výkresu, 

jenž byl přílohou žádosti, nacházejí následující prvky chráněné zákonem č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči: 

- A) Nachází se v daném území památková rezervace, nebo nemovitá věc nebo soubor 

nemovitých věcí zapsaných na Seznamu světového dědictví? 

B) Nachází se v daném území památková zóna nebo nemovitá národní kulturní 
památka? 

C) Nachází se v daném území nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo 
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace 
nebo památkové zóny? 

- D) Rovněž prosím o sdělení, zda v případě pořizování územně plánovací dokumentace 
pro toto území je na základě výše uvedeného v oblasti památkové péče dotčeným 
orgánem oprávněným k uplatnění stanoviska ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, $ 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ve 
spojení s $$ 26, 28 případně 29 zákona o státní památkové péci, váš úřad případně o 
uvedení, zda jsou dány zákonné podmínky pro výkon této působnosti jiným orgánem v 
rámci hierarchie státní památkové péče (ministerstvo kultury, krajský úřad, magistrát)



Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadateli na základě výše uvedené 
žádosti: 

Lokalita I 

Ad A) Ne 

Ad B) Ne 

Ad C) Ne 

Ad D) Ne 

Lokalita 2 

Ad A) Ne 

Ad B) Ne 

Ad C) Ano 

Ad D) Ano 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kuitury 
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