Městský úřad v Sedlčanech
Odbor školství a památkové péče
Náměstí T. G. Masaryka 34
264 80 Sedlčany
C.j.: ŠKPP/2052412015, JID: 3289912015/MUSED
Vyřizuje: Dana Čížková, tel. 318 822 742 linka 243, e-rnail: cizkova@mesto-sedlcany.cz
V Sedlčanech dne 22. 10.2015
L. H.
M.H.
Klučenice
262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Odpověď na žádost o poskytnutí
k informacím.

informaCÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Vážená paní, vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 8.10.2015, naše č.j. ŠKPP/19757/2015, o poskytnutí informací dle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sděluji:
Pozemek p. Č. st.
a stavba na něm stojící Č. p.
obojí v katastrálním území Klučenice, obec
Klučenice, se nachází v bezprostřední blízkosti kulturní památky (tedy kostela sv. Jana Křtitele
a sv. Antonína Poustevníka, kjehož ohradní zdi na severovýchodě těsně přiléhá) a nevhodným
počínáním by tedy mohlo dojít k poškození objektu či znehodnocení siluety shora uvedené kulturní
památky.
Na předmětný pozemek i stavbu se v této souvislosti vztahuje ustanovení § 9 odst. 3 zákona
Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen "památkový zákon"), kterým je ustanoveno,
že "organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturní památky, jsou povinni si počínat tak,
aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali
zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek ", a dále §11, odst. 2 památkového
zákona definuje, kdy a jak mohou být fyzické osoby ve vztahu ke kulturním památkám omezeny:
.Jestliže fyzická nebo právnická osoba svou činností působí nebo by mohly způsobit nepříznivé změny
stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění
kulturní památky, určí obecní úřad obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku,
krajský úřad, podmínky pro další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže".
Výše uvedený pozemek a stavba nebyly prohlášeny za kulturní památku, nenachází se v památkové
rezervaci, památkové zóně ani v ochranném pásmu.
Areál kostela sv. Jana Křtitele a sv. Antonína Poustevníka (kostel, márnice a ohradní zeď) byl zapsán
do Státního seznamu nemovitých kulturních památek okresu Příbram dne 3. 4.1964, pod rejstříkovým
číslem 2-2445, na základě schválení Školské a kulturní komise ONV Příbram.
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Dana Čížková
Referentka Odboru školství a památkové péče
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