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Věc: poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., © svobodném přístupu 
k informacím 

Ministerstvo kultury obdrželo Vaši žádost ze dne 15. 2. 2021, která byla označena jako 
žádost o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ve které 
se ve smyslu $ 4a výše uvedeného zákona domáháte zaslání odpovědí na níže citované 
otázky: 

+. do Jaký počet nemovitých věcí (zejména domů a chalup), které představují důležité 
příklady pojizerské architektury v Jizerskohorské oblasti, jejichž historickými prvky mohou 
být například, nikoli však výlučně autenticky dochované štíty, bedněné pavlače, typické 
nakládací vikýře a původní okenní výplně, byl za poslední tři roky, tj. v období od ledna 2018 
do ledna 2021, prohlášen za kulturní památku? Současně žádám o přiložení seznamu 
takovýchto případných nemovitých věcí“. 

K otázce na počet prohlášených nemovitostí za kulturní památku v Jizerskohorské oblasti 
Vám sdělujeme, že v období od iedna 2018 do ledna 2021 bylo prohlášeno celkem 6 
nemovitostí, „které představují důležité příklady pojizerské architektury v Jizerskohorské 
oblasti“. 

K žádosti o přiložení seznamu nemovitostí prohlášených za kulturní památku Vám sdělujeme, 
že se jedná o již zveřejněnou informaci. V souladu s ustanovením $ 6. odst. 1. zákona 
č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, Vás proto dále odkazujeme na 
informace zveřejněné na webu Ministerstva kultury viz https://www.mkcr.cz/kulturni- 
pamatky-260.html, kde je umístěn kompletní seznam nemovitých a movitých věcí 
prohlášených za kulturní památku, a dále rovněž na veřejně přístupný online památkový 
katalog umístěný na webu Národního památkového ústavu viz 

https://www.pamatkovykatalog.cz/, který obsahuje rovněž popisy kulturních památek. 

+.. 2, Na základě jakých kritérií dle otázky č. 1 bylo o prohlášení případných nemovitých 
věcí za kulturní památku takto rozhodnuto? “



K otázce č. 2 Vám sdělujeme, že Ministerstvo kultury České republiky jako příslušný orgán 
státní správy na úseku státní památkové péče prohlašuje nemovité a movité věci, popřípadě 
jejich soubory za kulturní památku, podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Dle 
ustanovení $ 2 tohoto zákona se jedná o nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory: 

W 
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce 
člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, 
umělecké, vědecké a technické, 

b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

(2) Za podmínek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze za kulturní památku samostatně 
prohlásit stavbu, která není samostatnou věcí, nebo soubor staveb; i taková kulturní památka 
se považuje za nemovitou kulturní památku. 

(3) Za kulturní památku Ize prohlásit soubor věcí nebo staveb, i když některé z nich 
nevykazují znaky kulturní památky podle odstavce 1. 

Ústřední seznam kulturních památek České republiky, včetně již zmíněného veřejně 
přístupného online památkový katalogu (https://www.pamatkovykatalog.cz/) spravuje 
Národní památkový ústav. U každé památky je rovněž uveden popis včetně památkových 
hodnot. 

„3. Jakj je počet nemovitých věcí (zejména domů a chalup), které byly nadepsaným 
úřadem identifikovány jako důležité příklady pojizerské architektury v Jizerskohorské oblasti, 
a které nebyly prohlášeny za kulturní památku? Současně žádám o přiložení seznamu 
takovýchto případných nemovitých věcí“. 

K otázce č. 3. na počet neprohlášených nemovitostí za kulturní památku v Jizerskohorské 
oblasti Vám sdělujeme, že v období od ledna 2018 do ledna 2021 bylo neprohlášeno 
celkem 0 nemovitostí, „které představují důležité příklady pojizerské architektury 
v Jizerskohorské oblasti“, a byly navrženy na prohlášení za kulturní památku. 

v odboru památkové péče Ministerstva kultury 
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