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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne ze dne 16. 2. 2021 MK 14196/2021 OPP 25. 2. 2021 

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 16. 2. 2021, kterou podala o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí: 

I. Grafického podkladu, na němž Je vymezen rozsah památkové zóny Lensedly 
(okr. Praha — východ) — dle $ 2 vyhl. 249/1995 Sb., a který odpovídá v Přiloze vyhlášky č. 249/1995 Sb. uvedeným pozemkům. 

2. Dokumentu, kde jsou závazně upraveny podmínky ochrany památkové zóny 
Lensedly včetně uvedení, z Jakých právních předpisů podmínky ochrany 
vesnické památkové zóny Lensedly vyplývají. 

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

Ad 1) Príloha č. 1 

Ad 2) Podmínky pro ochranu konkrétních památkových zón ve většině případů obsahuje akt, kterým byly vymezeny. Podmínky jsou stanovovány relativně obecně a nelze konstatovat, že by tyto podmínky byly pojednány jednotně. Znalost podmínek zabezpečení jedné památkové zóny tak automaticky nemusí být přenositelná na jinou památkovou zónu. Případem, kdy podmínky ochrany památkové zóny nejsou vůbec stanoveny, jsou památkové zóny vymezené vyhláškami Ministerstva kultury č. 249/1995 Sb. a č. 250/1995 Sb. Ale i v těchto případech je těmto památkovým zónám poskytována stejná ochrana jako ostatním památkovým zónám, a to především instrumenty podle zákona o státní památkové péči a Granadské úmluvy. Dle ustanovení $ 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je možné prohlásit sídelní útvar nebo jeho část, který vykazuje významné kulturní hodnoty, za památkovou zónu. To znamená, že aby mohlo být území prohlášeno za památkovou zónu, 

 



musí splňovat určité hodnotové charakteristiky, které pak jsou při rozhodování orgánu 
památkové péče chráněny. Specifikace konkrétních kulturních hodnot a stanovení podmínek 
pro jejich ochranu je věcí individuálních správních aktů. Při určování konkrétních kulturních 

hodnot památkové zóny a jednotlivých nemovitostí vycházejí správní orgány z vyjádření 
odborné organizace státní památkové péče, plánu ochrany, pokud je zpracován, případně též 
ze stavebně historických průzkumů a dalších důkazů podle uvážení správního orgánu, který 
by měl zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 
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