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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 

památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 

69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra kultury dne 5. prosince 

2017, s termínem pro uplatnění připomínek do 28. prosince 2017, resp. do 15 pracovních dnů od doručení návrhu nařízení vlády. Vyhodnocení 

tohoto řízení je uvedeno v níže uvedené tabulce. 

Žádné připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí,  Úřad vlády – odbor kompatibility, Úřad vlády - vedoucí Úřadu vlády, Úřad vlády - místopředseda vlády 

pro vědu výzkum a inovace, Český báňský úřad, Karlovarský kraj. 

Zásadní připomínky uplatnil Středočeský kraj. 

Legislativně technické a formální připomínky Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví a Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního byly předkladatelem posouzeny, a pokud byly v souladu zejména s  Legislativními pravidly vlády, bylo jim 

vyhověno.  

 

Zásadní připomínky byly projednány a vysvětleny. Návrh nařízení vlády se předkládá bez rozporu. 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

K Odůvodnění, Zvláštní část, K Čl. II: Vzhledem ke 

skutečnosti, že navrhovaným materiálem je nově do 

územního rozsahu přidáván i pozemek parcelního čísla 

4506/33, nelze souhlasit s tvrzením, že „rozsah areálu se 

novým vymezením nerozšiřuje“. Doporučujeme materiál 

změnit ve smyslu uvedeném, popř. doplnit o vysvětlení 

vztahující se k uvedenému pozemku.  

Připomínka byla vzata na vědomí; předmětný pozemek byl na 

základě připomínky Středočeského kraje z návrhu vypuštěn, 

čímž se stala připomínka bezpředmětnou a nemohlo jí být 

vyhověno.   

K materiálu, čl. I: Upozorňujeme, že na pozemku s 

parcelním číslem 1722/3 je umístěn vstupní objekt i vstup 

do samotného dolu. Vstupním směrem a v těsné blízkosti 

zmíněného pozemku je pozemek s parcelním číslem 

Připomínka byla vzata na vědomí a nebylo jí vyhověno. Podle 

zaměření důlního díla, které je národní kulturní památkou, 

promítnutého do katastrální mapy, se pod pozemkovou parcelou 

č. 2202/2 v v k.ú. Čistá u Rovné, žádná část dolu Jeroným 
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2202/2, který však není zahrnut do navrhovaného výčtu 

pozemků.  Z hlediska systematiky doporučujeme 

zkontrolovat, zda by také výše zmíněný pozemek neměl 

být zahrnut do předmětného výčtu. 

nenachází. Z tohoto důvodu není tento pozemek uveden 

v prostorových identifikačních znacích. 

K materiálu, čl. II: Rozumíme záměru předkladatele 

upravit popis v daném pododstavci obdobně, jako 

v účinném právním předpise, avšak z předkládaného 

materiálu ani z Odůvodnění není jasné, k čemu se 

vztahují výjimky zmiňované právě v tomto popisu, 

a to zvláště s ohledem na skutečnost, že parcelní čísla zde 

uvedená jsou shodná s parcelními čísly, na které se 

vymezení územního rozsahu předmětného souboru 

památek vztahuje. Žádáme výše uvedené vysvětlit a 

zároveň doporučujeme doplnit Odůvodnění o toto 

vysvětlení. 

Připomínka byla se zástupcem Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy projednána a vysvětlena.  

Ministerstvo 

financí 

K uvedenému materiálu neuplatňuji zásadní připomínky, 

pouze doporučuji stanovit nabytí účinnosti nařízení vlády 

konkrétním datem. 

Připomínce bylo vyhověno, datum nabytí účinnosti byl stanoven 

na 1. dubna 2018. 

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

Doporučuji do návrhu doplnit údaj o datu, k jakému byly 

údaje katastru nemovitostí získány. Vzhledem k tomu, že 

z předloženého návrhu nebylo datum zjištěno, nebylo ani 

možno ověřit, zda uvedená parcelní čísla odpovídají 

evidenci katastru nemovitostí. 

Připomínky byly projednány, bylo jim vyhověno a materiál byl 

v jejich smyslu upraven. 

Středočeský kraj Zásadní připomínka 

Soubor hornických památek v Březových Horách ve 

Středočeském kraji 

Pozemek parc. č. 4506/33 v katastrálním území Příbram 

a pozemek parc. č. 455/23 v katastrálním území Březové 

Hory navrhujeme neuvádět v Popisu ani v Prostorových 

identifikačních znacích, neboť dle dostupných podkladů 

se nejedná o kulturní památky. 

Připomínka byla se zástupcem Krajského úřadu Středočeského 

kraje projednána a bylo jí vyhověno. 

Zásadní připomínka 

Soubor hornických památek v Březových Horách ve 

Připomínka byla se zástupcem Krajského úřadu Středočeského 

kraje projednána a bylo jí vyhověno. 
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Středočeském kraji 

Pozemek parc. č. 4518/17 v katastrálním území Příbram 

navrhujeme neuvádět v Popisu, protože se jedná o 

kulturní památku bez omezení ochrany. 
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