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 V.  

 

Vyhodnocení připomínkového řízení 

 

 Návrh nařízení vlády byl prostřednictvím eKLEP dne 24. listopadu 2016 zaslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro 

uplatnění připomínek 15 pracovních dní, tj. do 15. prosince 2016, všem ministerstvům a dalším připomínkovým místům určeným Legislativními 

pravidly vlády.  

               

Žádné připomínky k návrhu neuplatnila tato připomínková místa:  

 Ministerstvo dopravy  

 Ministerstvo obrany 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

 Ministerstvo zahraničních věcí  

 Ministerstvo zdravotnictví  

 Ministerstvo životní prostředí  

 Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády 

 Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a 

inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

 Úřad vlády – odbor kompatibility   

 Český statistický úřad 

 Hlavní město  Praha   

 Středočeský kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Karlovarský kraj   

 

 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj   

 Jihočeský kraj 

 Jihomoravský kraj 

 Kraj Vysočina 

 Pardubický kraj 

 

V tabulce jsou uvedeny věcné připomínky k návrhu zákona uplatněné v rámci meziresortního připomínkového řízení. Legislativně technické 

a formální připomínky uplatněné Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí, Ministerstvem zemědělství a 

Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním byly předkladatelem posouzeny, a pokud byly v souladu zejména s Legislativními pravidly vlády, 

bylo jim vyhověno. 

 

Zásadní připomínky byly vypořádány a materiál se předkládá vládě bez rozporu.  
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Připomínkové 

místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj  

K příloze: 

K písmenu a) bodu 1 (Ďáblický hřbitov): 

Požadujeme uvést pouze jedno parcelní číslo pozemku, tj. požadujeme 

slova „Pozemky, parcelní čísla: 576/1, 576/2, 576/4 576/5, 576/6, 578“ 

nahradit slovy „Pozemek, parcelní číslo: severovýchodní část pozemku 

576/1“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: V severovýchodní části hřbitova (tj. na části pozemku parc. 

č. 576/1) se  při severní hřbitovní ohradní zdi nachází pietně upravená 

plocha čestného pohřebiště obětí popravených a umučených z padesátých 

let - III odboje společně s dětským hřbitovem a  s pozemky, kde byli 

pohřbíváni účastníci protinacistického odboje. Tento prostor byl pietně 

upravován od devadesátých let 20. století (1990–1992) z iniciativy 

Konfederace politických vězňů (KPV) a později (1994) vzniklého 

Sdružení bývalých politických vězňů (SBPV). Architektonické řešení je 

dílem ing. arch. Ladislava Šponara. Další úpravy proběhly v letech 1997–

2001. Vznik a péče o toto pietní místo jsou spojeny především s osobností 

předsedy SBPV Stanislava Stránského (1922–2012). 

V této části hřbitova byl do hromadných hrobů v rozmezí let 1943-1961 

uložen přesně neznámý počet ostatků zemřelých. Zda se v těchto místech 

pohřbívalo i před rokem 1943, není jisté. Hromadné pohřbívání v této 

části hřbitova bylo ukončeno v roce 1961. V letech 1943–1945 zde byly 

(ve východní části předmětného areálu) pohřbívány oběti nacistické 

okupace. Ukládání do společných hrobů pokračovalo také po roce 1948, 

kdy zde byly uloženy ostatky dosud přesně nezjištěného počtu umučených 

a popravených politických vězňů z let 1948–1959 stejně jako ostatky dětí 

narozené vězenkyním v Pankrácké věznici. Vedle uvedených obětí 

nacistického i  komunistického režimu byly ale po celé zmiňované období 

do společných hrobů pohřbívány také mnohé další ostatky zemřelých. 

Jednalo se zejména o zemřelé z Ústavu soudního lékařství, patologických 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 

a Ministerstvo pro místní rozvoj ji 

změnilo na doporučující. Po dohodě byla 

upravena důvodová zpráva a stran  zúžení 

parcely, resp. vyčlenění samostatné parcely 

s Čestným pohřebištěm bylo dále 

dohodnuto, že   bude přicházet v úvahu 

v případě změn geodetického zaměření 

severovýchodní části hřbitova. 
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a anatomických ústavů v Praze i některých pražských nemocnic. 

Nacházejí se zde pravděpodobně mj. také ostatky nacistických zločinců a 

kolaborantů popravených po druhé světové válce. 

Pražské pracoviště NPÚ k navržení na NKP doporučilo jen severní část 

hřbitova s hromadnými hroby, k čemuž se Ministerstvo pro místní rozvoj 

přiklání, neboť není z hlediska provozu veřejného pohřebiště podle 

zákona o pohřebnictví účelné chránit jako národní kulturní památku celý 

hřbitov. To podle Ministerstva pro místní rozvoj významně snižuje 

význam severní části. Není řádně zdůvodněno, proč má být jako NKP 

současně používaná rozptylová loučka a  provozovaná oddělení hřbitova, 

který je navíc již zapsanou kulturní památkou. Plocha pohřebiště (29,3 ha) 

je dodnes po Olšanech rozlohou druhým největším hřbitovem v Praze.  

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K příloze 

K písm. c) v Jihočeském kraji 
K bodu 1 Poutní kostel s pašijovou cestou v Římově 

Upozorňuji, že pozemková parcela č. 1322 v katastrálním území Římov 

není evidována v katastru nemovitostí. Uvedené parcelní číslo existuje 

pouze s podlomením 1322/1, 1322/3 až 5 a 1322/7 až 9. 

K bodu 2 Boží muka v Dírné 

Upozorňuji, že pozemková parcela č. 153 v katastrálním území Dírná není 

evidována v katastru nemovitostí. Pod tímto parcelním číslem existuje 

pouze parcela stavební, pozemkové parcely pouze s podlomením 153/1 a 

153/2.  

Připomínce nemohlo být vyhověno 

s ohledem na vypuštění uvedené 

kulturní památky ze souboru 

navrhovaného na prohlášení za národní 

kulturní památku. Materiál byl v tomto 

smyslu upraven. 

 

Připomínce nemohlo být vyhověno 

s ohledem na vypuštění souboru 

uvedených kulturních památek z návrhu 

na prohlášení za národní kulturní 

památku. Materiál byl v tomto smyslu 

upraven. 

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K písm. d) v Karlovarském kraji 
K bodu 2 Chebská falc 

Upozorňuji, že pozemková parcela č. 472 a 473 v katastrálním území 

Cheb není evidována v katastru nemovitostí. Pod těmito parcelními čísly 

existují pouze parcely stavební. 

Připomínce bylo vyhověno a text návrhu  

nařízení vlády byl v jejím smyslu 

upraven. 

 

 

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

K písm. h) v Jihomoravském kraji 

K bodu 3  

K Národní kulturní památce Boží muka ve Starovičkách 

Připomínce nemohlo být vyhověno 

s ohledem na vypuštění souboru 

uvedených kulturních památek z návrhu 
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Upozorňuji, že pozemková parcela č. 983 v katastrálním území 

Starovičky není evidována v katastru nemovitostí. Uvedené parcelní číslo 

existuje pouze s podlomením 983/3 až 22. 

na prohlášení za národní kulturní 

památku. Materiál byl v tomto smyslu 

upraven. 

Ministerstvo 

zemědělství  

K § 2 

Pro přehlednost a upřesnění textu tohoto ustanovení doporučujeme  

jednotlivé položky uvést v písmenech. 

Např. takto: 

„Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených 

tímto nařízením se stanovují tyto podmínky:  

a) rozsah zastavěných ploch, 

b) tvar terénu,  

c) popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby  

se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty 

národní kulturní památky.“.Obecně nepovažujeme za vhodné, aby byly 

stanovovány povinnosti v nařízení vlády, byť tato možnost vyplývá z § 

4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 

nemohlo jí být vyhověno. S ohledem na 

srozumitelnost právního předpisu není 

vhodné za výčtem stanovovat v závěrečné 

části ustanovení pravidlo platné pro 

jednotlivé položky tohoto výčtu. Návrh 

nařízení vlády svým obsahem a strukturou 

odpovídá zákonnému  zmocnění a     

předchozím projednaným předlohám; 

právní rámec se nezměnil.  

Kraj Vysočina  Připomínka k návrhu nařízení vlády jako celku: 

Kraj Vysočina nesouhlasí s prohlášením navrženého souboru drobné 

sakrální architektury za národní kulturní památku.  

Kraj Vysočina připomínkováním existujícího indikativního seznamu NKP 

i vlastními samostatnými návrhy deklaroval zájem a souhlas s 

prohlašováním nových národních kulturních památek, pokud budou 

splňovat kritéria požadovaná zákonem a též pokud jejich kulturní hodnota 

a význam přesáhnou hranice Kraje Vysočina.  

Navržený soubor drobných sakrálních staveb se jednak nenachází na 

aktuálním indikativním seznamu NKP a dle našeho mínění jeho význam 

a hodnota nesplňují požadovaná kritéria dle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Domníváme se, že průzkum a hodnocení této části kulturního dědictví 

rozhodně není na takové úrovni poznání, aby bylo možné z tak rozsáhlého 

souboru drobných sakrálních staveb (ze kterých mnohé doposud ještě ani 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 

a bylo jí vyhověno vypuštěním  souboru 

uvedených kulturních památek z návrhu 

na prohlášení za národní kulturní 

památku. Materiál byl v tomto smyslu 

upraven. 
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nedosáhly na status kulturní památky) bez hlubší analýzy a vyhodnocení 

vybrat soubor a přiřadit mu status národní kulturní památky, tedy 

památky, která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. 

S tvrzením že (cit.) „drobná architektura tvoří významný detail kulturní 

krajiny v Čechách a na Moravě a současně patří k nejvíce ohroženým 

kategoriím kulturního dědictví, neboť pro svoji nenápadnost a souznění s 

okolím nebývaly tyto objekty chápany jako předměty uměleckohistorické 

hodnoty“, lze souhlasit, což Kraj Vysočina také v průběhu roku 2016 

osvědčil, když svými vyjádřeními do řízení Ministerstva kultury 

o prohlašování kulturních památek podpořil návrhy na prohlášení týkající 

se drobné sakrální architektury. V postupném systematickém 

prohlašování reprezentativních zástupců této kategorie historických 

objektů za kulturní památku spatřujeme jejich ochranu jako právně 

dostačující. 

Zdůvodnění návrhu na prohlášení souboru za národní kulturní památku 

(cit.) „že se jedná o dosud méně, popřípadě vůbec nezastoupené skupiny 

kulturních památek, které však svým významem do souboru národních 

kulturních památek patří“, pokládáme za pouze obecné a tudíž 

nedostatečné.  

Chybí zde zejména zdůvodnění, proč byly do souboru zařazeny právě 

navržené konkrétní stavby, které na území kraje rozhodně nepatří k 

nejcennějším ani z pohledu stáří, uměleckého zpracování, autorství či 

jiného specifického kritéria; dokonce ani jako součást navrženého 

reprezentativního souboru většího vybraného území (tří sousedních krajů) 

nevykazují neobvyklou hodnotu, která by byla odůvodnitelná a zejména v 

očích veřejnosti nezpochybnitelná a srozumitelná. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

Jihomoravský kraj Zásadní připomínky: 

Návrh „souboru drobných staveb podílejících se na vytváření charakteru 

krajiny“ (boží muka v Odrovicích, výklenková kaple v Kupařovicích, 

boží muka ve Starovičkách, boží muka v Perné a kaple sv. Anny 

v Práčích) k zařazení mezi národní kulturní památky považujeme celkově 

za nekoncepční. Tak, jak je vytvořen se vyznačuje nejasným výběrem 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 

a bylo jí vyhověno vypuštěním  souboru 

uvedených kulturních památek z návrhu 

na prohlášení za národní kulturní 

památku. Materiál byl v tomto smyslu 

upraven. 
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staveb. Návrh se svým výsledkem dostal do sporu se zákonnou definicí 

národní kulturní památky (tedy s s ustanovením § 4, odst. 1, zákona číslo 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, když 

v žádném případě není definován její nadregionální význam, a také svými 

uměleckými hodnotami není schopen reprezentovat a dokumentovat 

etapy historického vývoje). Lze proto jen těžko přijmout, že navržené 

stavby ve výše uvedeném smyslu tvoří soubor. Pokud by byl navržený 

soubor v této podobě za národní kulturní památku přijat, mohl by ohrozit 

významné hodnoty národních kulturních památek, které na seznamu již 

jsou. 

Předkládaná verze souboru přinese v oblasti péče a zajištění dodržování 

podmínek ochrany jednotlivých památek faktické problémy, a to např. v 

oblasti vlastnických vztahů - jedná se o památky, které se nacházejí na 

hospodářských pozemcích, kdy neplatí zásada Superficies solo cedit.  

Za další určité závažné nedostatky lze považovat: 

- boží muka ve Starovičkách: podstatná část památky je nahrazena kopií, 

stavba nemá a ani v budoucnu nebude mít k prohlášení za NKP potřebné 

hodnoty 

- boží muka v Odrovicích: nejedná se o památku v krajině, nýbrž 

v intravilánu obce (pakliže je věc podána tak, že jedná systémově o stavby 

ve volné krajině, stavba taktéž nemá k prohlášení za NKP potřebné 

hodnoty) 

- boží muka ve Starovičkách se  nachází se na pozemku p.č. 983/3, 

nikoliv p. č. 983 

Předkládaný „soubor drobných staveb podílejících se na vytváření 

charakteru krajiny“ nesplňuje požadavky ustanovení § 4, odst. 1, zákona 

číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

jednotlivé stavby a z nich vzniklý soubor staveb nemá v této podobě 

potřebné hodnoty pro prohlášení za národní kulturní památku. 

 

 

Jihomoravský kraj  Připomínka:  

- Klášter v Louce u Znojma je stavbou s potřebnými kulturně-

historickými hodnotami, nicméně oproti tvrzení v předkládací zprávě si 

její obnova finanční prostředky nutně vyžádá.  

Připomínka byla vzata na vědomí a bylo 

jí vyhověno úpravou předkládací 

zprávy.  
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Jihočeský kraj  Zásadní připomínky: 
1. Nesouhlasíme s prohlášením poutního kostela s pašijovou cestou 

v Římově, tak jak je navrženo.  

Požadujeme uvedení do souladu návrhu prohlášení národní kulturní 

památky (upřesnění dotčených pozemkových parcel) se stávajícím 

prohlášením za kulturní památku. V případě, že ze 

stávajících katastrálních map vyplývá, že v současné době se jednotlivé 

objekty nacházejí na jiné pozemkové parcele či na několika parcelách 

(např. parc. č. 192/6, 230/2, 448/3, 499/3, 503/1 a 1329/4 - z důvodu 

digitalizace map, přečíslování apod.) požadujeme nejprve přeprohlášení 

stávající kulturní památky, tak aby byla v souladu se skutečným stavem.  

Dále požadujeme doplnit navržené nemovité objekty o jednotlivé 

mobiliáře kaplí křížové cesty a to opět v rozsahu jejich prohlášení kulturní 

památkou, neboť pouze ucelený soubor kaplí s jejich mobiliářem tvoří 

významnou součást kulturního bohatství v souladu s ustanovením § 4, 

odst. 1, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, která přesahuje nejen regionální význam, ale také 

svými uměleckými hodnotami reprezentuje a dokumentuje etapu 

historického vývoje. V případě nezařazení mobiliáře jednotlivých kaplí do 

prohlášení národní kulturní památkou nepovažujeme navržené jednotlivé 

stavby za tolik významné, aby byly prohlášeny za NKP. 

Upravený návrh prohlášení (dle stávajícího prohlášení KP): 

Název: Poutní kostel s pašijovou cestou v Římově 

Popis: budovy a jiné nemovité objekty včetně jejich mobiliáře na 

pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně 

pozemků stavební parcely. 26, 142, 182, 254 a pozemkové parcely 11/1, 

11/2 

Prostorové identifikační znaky: 

Okres:                             České Budějovice 

Obec:                              Římov 

Katastrální území:          Římov 

Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 26, 142, 182, 254 

                                        pozemkové parcely: 120, 125/1, 183/1,        197 

Připomínka byla projednána, 

vysvětlena, bylo jí vyhověno vypuštěním  

uvedené kulturní památky  ze souboru 

navrhovaného na prohlášení  za národní 

kulturní památku. Materiál byl v tomto 

smyslu upraven.  
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(část), 232, 1316/1, 1323 (část), 1325/1, 1325/3, 1328/1, 1329/1 (část) 

 

Movité věci: mobiliáře kaplí křížové cesty – zastavení I - XXV,  

zastavení I. – Loučení Panny Marie s Ježíšem, 

zastavení II. – Poslední Večeře Páně, 

zastavení IV. – Pustá ves – domek rodiny sv. Marka Apoštola, 

zastavení V. – U smutné duše Ježíšovy, 

zastavení VIII.– Zajetí Ježíše Krista, 

zastavení IX. – U chromého Žida, 

zastavení X. – U Cedronu, 

zastavení XI. – Ježíš Kristus potupen, 

zastavení XIII. – Ježíš Kristus u Annáše, 

zastavení XIV. – U děvečky a U Kaifáše, 

zastavení XV. – Malý Pilát, 

zastavení XVI. – U Heroda, 

zastavení XVII – Velký Pilát, 

zastavení XVIII. – Ježíš Kristus bere na sebe kříž, 

zastavení XIX – Ježíš potkává matku svou, 

zastavení XXI. – Popravní brána, 

zastavení XXII. – U Šimona, 

zastavení XXIV. – Pieta, 

zastavení XXV. – Boží hrob. 

Jihočeský kraj  2. Soubor drobných staveb podílejících se na vytváření charakteru 

krajiny 

Nesouhlasíme s prohlášením navrženého souboru drobných sakrálních 

staveb za národní kulturní památku. Předložený soubor netvoří 

významnou součást kulturního bohatství v souladu s ustanovením § 4, 

odst. 1, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, která by přesahovala regionální význam, měla 

umělecké hodnoty a reprezentovala etapy historického vývoje. Předložený 

soubor v sobě zahrnuje 19 drobných sakrálních staveb, které nemají 

k sobě žádnou návaznost a není tedy možné je prohlásit za soubor. 

Zastoupena jsou boží muka v podobě kamenné nebo zděné, 1 smírčí kříž a 

Připomínka byla projednána, vysvětlena 

a bylo jí vyhověno vypuštěním  souboru 

uvedených kulturních památek z návrhu 

na prohlášení za národní kulturní 

památku. Materiál byl v tomto smyslu 

upraven. 
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1 zděná výklenková kaple. Umístěním zasahují do 6 okresů Jihočeského 

kraje. Stavby nespojuje ani materiálové ztvárnění, ani vzájemná místní 

spojitost, ale ani doba vzniku či osoby autora nebo zpracovatele stavby. 

Naopak jsou vytrženy např. z určitého souboru staveb typických pro dané 

místo, např. boží muka zvaná Marradasova v Hosíně jsou součástí 

souboru marradasových božích muk v okolí Hluboké nad Vltavou, či boží 

muka ve Strmilově, cyrilometodějské smírčí kříže v Bernarticích. U 

většiny staveb neznáme přesnou dataci vzniku, zpracovatele či zadavatele 

stavby a o důvodu vzniku se můžeme také většinou pouze dohadovat. 

Drobné stavby uvedeného charakteru mají vazbu pouze k danému místu 

(a v případě smírčího kříže v Bernarticích nemůže doložit ani to, že 

stávající místo je místem původního umístění). Jsou pouze dokladem 

určité zbožnosti v daném místě v určitém čase. Stavby obdobného 

charakteru a zpracování jsou zastoupeny v Jihočeském kraji ve značném 

množství, řada z nich byla kulturní památkou prohlášena teprve v nedávné 

době (jako navržená výklenková kaple v Křenovicích, která byla 

prohlášena 14.9.2016), ale řada těchto staveb není památkově chráněna.  

Navržené stavby nejsou uvedeny v Indikativním seznamu NKP a 

nepředstavují mimořádné kulturní dědictví, které by představovalo 

mimořádné umělecké dílo, které přesahuje i jen místní význam a  

reprezentuje svými uměleckými hodnotami a dokumentuje etapu 

historického vývoje. V Jihočeském kraji se nachází řada staveb, které 

požadavky dle ustanovení § 4, odst. 1, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, splňuje a byly Jihočeským krajem navrženy do 

Indikativního seznamu. 

Pardubický kraj Zásadní připomínka: 

§ 1 odst. 1 písm. e) – navrhuje se prohlásit v Pardubickém kraji za 

národní kulturní památky městské divadlo v Ústí nad Orlicí a Radnici 

(Ředitelství pošt a telegrafů) v Pardubicích.  

K prohlášení budovy městského divadla v Ústí nad Orlicí nemáme 

připomínek a s návrhem souhlasíme.  

S prohlášením druhého objektu bývalého sídla Ředitelství pošt a telegrafů 

v Pardubicích zásadně nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že na území 

Připomínka byla projednána, 

vysvětlena, bylo jí vyhověno a text 

návrhu nařízení vlády byl v tomto 

smyslu upraven. Po dohodě byl soubor 

kulturních památek  navrhovaný 

k prohlášení za národní kulturní památky 

doplněn o Železniční nádraží 

v Pardubicích.  
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Pardubického kraje je více významnějších památek moderní architektury, 

jež si zaslouží stát se národní kulturní památkou např. hlavní nádraží 

v Pardubicích, městské divadlo Karla Pippicha v Chrudimi, sokolovna ve 

Sloupnici. Samotná stavba má hlavní průčelí razantně přestavěné, takže 

již neodpovídá původnímu návrhu architekta. Stavba prošla na přelomu 

tisíciletí celkovou rekonstrukcí, a přesto Národní památkový ústav 

nepožadoval zpracování stavebně historického průzkumu, což by jistě u 

objektu, který by patřil mezi nejvýznamnější kulturní památky České 

republiky, požadoval. 

Rovněž upozorňujeme, že označení navrhované památky ,,Radnice“ je 

nesprávný, neboť stavba byla postavena jako sídlo Ředitelství pošt a 

telegrafů, a nikdy jako radnice města Pardubic užívána nebyla.  

 

Moravskoslezský 

kraj  

Doporučujeme ještě prověřit rozsah prohlášení památky Společenský dům 

(Obchodní a živnostenská komora) v Opavě. 

Odůvodnění: 

V evidenčním listu nemovité kulturní památky je uveden identifikační údaj 

týkající se pozemku a stavby – parc. č. 712 k.ú. Opava-předměstí, 

v návrhu na prohlášení Společenského domu v Opavě jsou data 

následující – parc. č. 712/1 a 712/3 k.ú. Opava-předměstí. Pozemek parc. 

č. 712/2 k.ú. Opava-předměstí, přiléhající k budově dnešní knihovny – 

předmětné památky, předložený návrh nezahrnuje. 

Připomínka byla vzata na vědomí a 

nemohlo jí být vyhověno. Pozemek p.č. 

712, k.ú. Opava – předměstí byl rozdělen 

na pozemek p.č. 712/1 a 712/3, což 

odpovídá  i původnímu zákresu kulturní 

památky v době před rozdělením pozemku. 

Pozemek p.č. 712/2 nelze v katastru 

nemovitostí vyhledat a uvádí, že takový 

pozemek není a nelze jej dohledat ani 

v aktuálním snímku katastrální mapy. 

Současné pozemky p.č. 712/1 a 712/3 

odpovídají rozsahu kulturní památky při 

jejím prohlášení.  
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