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Zveejnno dne:

Sejmuto dne:

Opatení obecné povahy . 1/2015,
o prohlášení ásti krajinného celku – území Kladrubského Polabí
za památkovou zónu

Ministerstvo kultury, jako píslušný správní orgán, podle § 6 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, ve znní zákona . 132/2000 Sb. a zákona . 320/2002 Sb., a § 171 a násl.
zákona . 500/2004 Sb., správní ád (dále jen „správní ád“), vydává opatení obecné povahy,
kterým
prohlašuje
ást krajinného celku - území Kladrubského Polabí (okres Pardubice), katastrální území
nebo jejich ást: k.ú. Hlaveník (638951), k.ú. Kolesa (668079), k.ú. Komárov u Peloue
(668702), k.ú. Strašov (756318), k.ú. Sope (752452), k.ú. Behy (613771), k.ú. Semín
(747319), k.ú. Pelou (734560), k.ú. Lhota pod Pelouí (681113), k.ú. Labtín (744778),
k.ú. eany nad Labem (744786), k.ú. Trnávka (744794), k.ú. Selmice (747149), k.ú.
Kojice (667901), k.ú. Labské Chrice (678821) a Kladruby nad Labem (665410),
za památkovou zónu.
lánek 1
Pedmt ochrany
Pedmtem ochrany v památkové zón Kladrubské Polabí je kulturní krajina, která je
unikátním píkladem formování a využívání krajiny odvíjející se od chovu koní, jejímiž
kulturními hodnotami jsou areál národní kulturní památky Hebín Kladruby nad Labem,
kulturní památky a další historické architektonicky i technicky významné stavby, vetn
historických systém vodního hospodáství, historické pdorysné lenní pozemkového
fondu, prostorová skladba jednotlivých druh pozemk, cesty a komunikaní sí, systém alejí
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a vegetaních pás, strom ve skupinách i solitérních a jejich prostorová a proporní
úinnost, vodní plochy a vodotee vetn beh a pobežních porost, historický pdorys
sídel a jemu odpovídající hmotová a prostorová skladba, vetn výškové hladiny, pozice
a rozsahu veejných prostranství, architektonické dominanty, siluety sídel v blízkých
i dálkových pohledech, vzájemné prostorové vztahy a archeologické ddictví.
lánek 2
Podmínky ochrany
1) K zajištní památkové ochrany památkové zóny a jejího prostedí, které se sídly,
architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty, strukturou pozemk,
komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty, vykazují významné
kulturní hodnoty, se stanovují tyto podmínky ochrany:
a)
využití pozemk musí být v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitními
a technickými možnostmi,
b)
veškeré úpravy veejných prostranství, ploch, staveb a objekt v zastavném území
památkové zóny a veškeré zásahy v nezastavném území památkové zóny nesmí
poškodit pedmt ochrany a musí smovat k zachování kulturních hodnot památkové
zóny vymezených v lánku 1,
c)
pi rozhodování o nové výstavb, modernizaci objekt a pestavb musí pdorysné
a výškové uspoádání staveb, hmotové ešení objekt, lenní fasád a použité
materiály respektovat charakter a mítko dochované zástavby charakteristické pro
obec, na jejímž území se památková zóna nachází. Významné dominanty v území
a pohledy na n musí být zachovány.
2) Podmínky ochrany památkové zóny stanovené v odstavci 1 se nevztahují na lesní
hospodaení, pokud se na doteném lesním majetku hospodaí podle schváleného lesního
hospodáského plánu nebo lesní hospodáské osnovy.
lánek 3
Vymezení hranice památkové zóny
Hranice památkové zóny Kladrubské Polabí zaíná v jižní ásti obce Tetov, k.ú. Hlaveník,
na jižní stran silnice III. tídy 32717 vedoucí od západu z Hlaveníku do obce Tetov, u p.p..
116/1. Poté hranice opouští k.ú. Hlaveník a pokrauje podél hranice k.ú. Kolesa p.p.. 486,
obchází jižn obec Tetov a pokrauje podél severní hranice lesa Soudník k východu podél
p.p.. 459/1, 490, opt p.p.. 459/1, vede podél p.p.. 413/4, 413/2, 415/3, 413/3, 413/1,
484/4, 484/3, 433/1, 433/2, 436, 447/1, 443, 437/2, 384, petíná p.p.. 382/10, pokrauje
podél p.p.. 382/3, 459/1, 382/11, 459/1, 365/2, 459/11. Jižn od obce Kolesa hranice
pokrauje ke Strašovskému potoku, vede proti jeho toku podél p.p.. 456/5, 456/3, 456/1,
456/2, pechází komunikaci p.p.. 480 a pokrauje dál podél p.p.. 457. Hranice pechází do
k.ú. Komárov u Peloue a pokrauje podél Strašovského potoka p.p.. 298/3, a dále vede
podél p.p.. 298/2, 298/29, 298/1, 298/16, 298/19, 298/17, 298/20, 298/18, 298/21, 298/24,
298/22, 298/23, 298/25, 298/26, 298/27, 298/28, 298/5, 298/6, 298/15, 298/7, 298/8 až
k soutoku s Babidolským potokem. Pokrauje dál podél Strašovského potoka p.p.. 298/10,
298/12, 298/11 až k p.p.. 272/7, kde potok opouští. Vede dále po severním rozhraní lesa
Podmokí p.p.. 272/7 a 277. Pechází do k.ú. Strašov, kde pechází p.p.. 496/1 a pokrauje
podél p.p.. 439/1, 268/6, 270, opt p.p.. 439/1, 405/10, 405/9 a 405/6. Hranice vede jižn od
obce Strašov, pechází silnici Strašov – Semín p.p.. 504 a pokrauje po severovýchodní
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stran vodní nádrže p.p.. 443/1, dále pokrauje podél lesa p.p.. 480, pechází p.p.. 479
a pokrauje opt podél lesa p.p.. 478, 520, 473/1, 473/2 a st.p.. 70. Opt vede podél p.p..
473/1 na okraj lesa Soudný. Pechází cestu p.p.. 522 a pokrauje dále v k.ú. Sope pes
p.p.. 462 a pokrauje podél p.p.. 359/1, 361, 368, 358, 359/2, pekrauje silnici III.tídy
Sope-Behy p.p.. 523, sleduje hranici lesa podél p.p.. 351, 342/4, 343/2 a 344. Hranice
pechází do k.ú. Behy, kde vede podél p.p.. 319 až k silnici Sope – Behy p.p.. 845/1.
Pokrauje podél p.p.. 846/1 k okraji obce Behy, pechází vodote p.p.. 864/7 a pokrauje
podél p.p.. 327/8, 327/83, 327/12 a 327/3. Pechází potok p.p.. 860/1, vede dále podél p.p..
389/5, 389/27, 389/28, 389/25, 389/26, 389/29, 389/56, 389/22, 850/2, 389/51, 389/52
a 390/22. Zde se hranice památkové zóny stáí k jihozápadu, vede podél p.p.. 849, 392/1,
498, 500, 533, 538, 569, 571, pechází p.p.. 818/25 a pokrauje podél p.p.. 572, 601, 600/3,
600/4, 453/4, 543/36, dále vede po vodotei p.p.. 543/12, 565/3, 574/3, 599/3, 543/11, 634/4,
660/2, 659/3, 672/3, 543/9, 671/3, 672/4, 683/5, 683/7, 683/8, 543/3, 696/3, 697/3, 698/1,
pechází p.p.. 814/1, pokrauje podél p.p.. 731/7, 731/6, 731/8, 719/1, 724/1, pechází p.p..
813, vede podél p.p.. 747/1, 747/2, stáí se jižním smrem podél p.p.. 774/2, 774/8, 774/9,
814/4, 774/14, 774/1, 774/11, 773/3, 774/3, 772 a podél p.p.. 866/19 a 870 se dostává k toku
Labe p.p.. 866/18. P.p.. 870 a tok Labe p.p.. 866/18 pechází, a pokrauje dál v k.ú.
Pelou, kde petíná západní konec p.p..1882. Pokrauje dál jižním smrem podél p.p..
1700/3, 1700/1, 1853/5, 1853/12, opt p.p.. 1853/5, pechází p.p.. 1853/5 a pokrauje podél
p.p.. 1525/2, 1533/2, 1541/1, 1544/4, 1868/1, 1868/9, 1562/1, 1567/2, 1868/8, opt sleduje
jižní okraj toku podél p.p.. 1875/2 a 1875/3, v k.ú. Semín pokrauje podél p.p.. 814/1, opt
se vrací do k.ú. Pelou, kde vede podél p.p.. 1867/24, vrací se zpt do k.ú. Semín p.p..
813/1, pokrauje v k.ú. Lhota pod Pelouí p.p.. 598/1, dále vede v k.ú. Semín podél p.p..
821/2, v k.ú. Labtín pechází p.p.. 468/10, pokrauje podél slepého ramena Votoka p.p..
468/10, dál vede podél p.p.. 468/32, 468/64, 468/72, 225/1, 221, 213, 211, 468/31, 441/1,
468/31, 170/1, 166, a 164/2. Za ním se stáí k jihozápadu podél cesty k Labtínu podél
p.p.. 468/19, 468/37, 468/55, 468/56, obchází obec Labtín po severním okraji zástavby
p.p.. 64/16, 64/7, 64/17, kolem Labeckého rybníka p.p.. 64/6, dál vede podél p.p.. 64/19,
67/1, navazuje na okraj zástavby obce eany nad Labem, pokrauje podél p.p.. 67/4, 67/2,
68/1. Pechází do k.ú. eany nad Labem, tuto obec od severu a západu obchází až k silnici
eany – Trnávka podél p.p.. 535/17, 528/1, 528/2, 503, 695/5, 486/1, rybníka p.p.. 351/1,
komunikace p.p..722, kterou u p.p.. 689/2 pechází a pokrauje podél této komunikace
p.p.. 689/2 a komunikace p.p.. 351/2, vede podél p.p.. 259/1, 259/3, 264/1 a 264/2.
Pechází p.p.. 685/2 a pokrauje podél p.p.. 194/1, pechází p.p.. 684/1, dál vede podél
p.p.. 180/16, 180/12, 180/21, 184/2, pokrauje dál západním smrem podél p.p.. 179/6,
179/7, zamokeného území 179/5, vodotee p.p.. 167, pechází do k.ú. Trnávka, kde vede
podél vodotee p.p.. 1055/3, 1055/4, 1055/2, 1055/6, 1055/5, odbouje severním smrem
podél potoka p.p.. 1053/6, 1053/29, 1053/28, 1053/14, 1053/16, 1053/31, 1053/17, 1053/18,
1053/21, 1053/20, 1053/19, 1053/27, 1053/26, 1053/25, 1053/24, 1053/23, 1058/4, 912/6,
786, 787, 788, 790, 829/34, 829/31, 829/30, 829/29, 829/28, 829/24, 829/23, 829/22, 829/4,
995/45, 995/56, pechází p.p.. 995/42 a 995/1. Hranice vede až do stedu toku Labe
v lokalit Trnov, kde se napojuje na hranici k.ú. Selmice. Vede dále po jižní hranici k.ú.
Selmice podél p.p.. 722, 724, s výjimkou areálu pístavu, který obchází po jeho východní
a severní hranici. Pechází p.p.. 724, 308/24 a 308/22, pokrauje podél p.p.. 308/8, 308/1,
308/3, 725/2, 737/4, 725/1, vede podél jižního behu Labe p.p.. 724, v ásti k.ú. Labské
Chrice vede podél p.p.. 436/1, pokrauje v k.ú.Telice podél p.p.. 1511/4, 1511/1, pechází
do k.ú. Kojice a vede podél p.p.. 1056/1, vrací se do k.ú. Labské Chrice a vede podél p.p..
435/1 a 435/2, pokrauje opt v k.ú. Kojice podél p.p.. 1057/1 až k hranici Stedoeského
kraje, kterou sleduje smrem k severu pes lokalitu Týnecké mokiny až k erné strouze, tj.
vede podél p.p.. 1067, 1006/3, 1006/2, 1006/4, 1006/1, 1000/2, 987/7, 987/14, 1055/2,
987/9, pokrauje v k.ú. Labské Chrice podél p.p.. 285/1, 420, 288, 295/1, 295/2, 335, 341/1,
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341/2, 371, 376, opt podél p.p.. 341/1, dále vede podél p.p.. 423/1 a 337. Pechází vodote
p.p.. 450 a pokrauje podél ní dál k severovýchodu, pechází p.p.. 429/2 a pokrauje podél
p.p.. 449 až ke komunikaci p.p.. 402 na hranici k.ú. Hlaveník. Zde se lomí k severu po
hranici k.ú. Hlaveník podél p.p.. 735/3 a erné strouhy p.p.. 819, pechází strouhu p.p..
819, pokrauje podél p.p.. 643/2 a 649/2, obchází zemdlský areál podél p.p.. 649/1,
648/2, 653, 683/21, pechází p.p.. 683/21 a vodote p.p.. 815/2. Sleduje tuto vodote až
k p.p.. 643/1, pokrauje podle p.p.. 643/1, pechází p.p.. 745, pokrauje podél p.p.. 731/1,
pechází vodote p.p.. 817, pokrauje podél p.p.. 746/43, 746/42, 746/41, opt 746/42,
746/40, 746/5, pechází p.p.. 798/1 a podél této komunikace smuje až na hranici k.ú.
Kolesa, pokrauje dále k severu, pekrauje komunikaci p.p.. 797, dále vede podél p.p..
116/1, 164, 165 a opt podél p.p.. 116/1 až k silnici III. tídy 32717 smující k obci Tetov,
kde se hranice uzavírá.
Hranice území památkové zóny je orientan graficky znázornna na map uvedené v píloze
k tomuto opatení obecné povahy.
(Zpracováno podle právního stavu ke dni 18. 3. 2014 a ke dni 6. 11. 2015.)

lánek 4
Úinnost
Toto opatení obecné povahy nabývá úinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst.1
správního ádu patnáctým dnem ode dne jeho zveejnní.

lánek 5
Pouení
Do opatení obecné povahy a jeho odvodnní mže podle § 173 odst. 1 správního ádu
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatení obecné povahy vydal. Proti prohlášení
památkové zóny vydanému formou opatení obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2
správního ádu, podat opravný prostedek.

Odvodnní
A. Textová ást
Ustanovení § 6 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové péi, ve znní pozdjších pedpis,
umožuje ást krajinného celku, který vykazuje významné kulturní hodnoty, prohlásit za
památkovou zónu. Pro prohlášení památkové zóny je podle § 2 odst. 1 vyhlášky . 66/1988
Sb., kterou se provádí zákon eské národní rady . 20/1987 Sb., o státní památkové péi, ve
znní pozdjších pedpis, urující charakteristika významných kulturních hodnot území,
vymezení hranice památkové zóny, popis pedmtu ochrany, stanovení podmínek pro
stavební a další innosti smující k ochran území a zvýšení kvality životního prostedí.
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Opatení obecné povahy je v souladu s ústavním poádkem eské republiky, s Listinou
základních práv a svobod a s Ústavou eské republiky, respektuje obecné zásady ústavního
poádku eské republiky a opatení obsažená v tomto opatení obecné povahy neporušují
ústavní principy rovnosti v právech a zákazu retroaktivity.
Prohlášení památkové zóny formou opatení obecné povahy na rozdíl od dosavadní aplikaní
praxe vychází z doporuení pracovní komise Legislativní rady vlády – komise pro správní
právo k návrhu vyhlášky o prohlášení území vybraných ástí krajinných celku za památkové
zóny. Pracovní komise ve svém vyjádení vychází z toho, že podle § 6 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové péi, ve znní pozdjších pedpis, mže Ministerstvo
kultury po projednání s krajským úadem prohlásit území sídelního útvaru nebo jeho ásti
s menším podílem kulturních památek, historické prostedí nebo ást krajinného celku, které
vykazují významné kulturní hodnoty, za památkovou zónu a urit podmínky její ochrany, ale
ustanovení výslovn neuvádí formu vyhlášky ministerstva ve smyslu l. 79 odst. 3 Ústavy
R. Výslovné zmocnní k vydání vyhlášky pak neobsahuje ani § 45 uvedeného zákona,
a proto ji nelze vydat. Vzhledem k tomu, že prohlášení území za památkovou zónu svou
povahou a obsahem po materiální stránce není podle názoru komise právním pedpisem, ale
spíše opatením obecné povahy, nebo jde o správní akt s konkrétn vymezeným pedmtem
a obecn ureným okruhem adresát, doporuuje tato komise vyhlásit památkovou zónu
formou opatení obecné povahy podle ásti šesté správního ádu. Ministerstvo kultury
pravomoc k vyhlášení památkových zón má a k vydání opatení obecné povahy se na rozdíl
od vyhlášky podle ustálené soudní judikatury výslovné zákonné zmocnní nevyžaduje,
postauje pravomoc vydat závazný správní akt, který není ani právním pedpisem ani
rozhodnutím ve správním ízení. K dané problematice se pak vztahuje zejména nález ÚS sp.
zn. Pl. ÚS 14/07 ze dne 19. 11. 2008, který se piklonil k materiálnímu pojetí institutu
opatení obecné povahy, tzn. že není nezbytné výslovné zákonné zmocnní k vydání opatení
obecné povahy, postauje naplnní pojmových znak (konkrétnost pedmtu a obecnost
adresát) a pravomoc píslušného orgánu. Nutno dodat, že opatení obecné povahy je nový
institut zakotvený ve správním ádu s úinností od roku 2006, piemž Ministerstvo kultury
od roku 2005 nepistoupilo k vydání žádné vyhlášky o prohlášení území za památkovou zónu,
až v roce 2014 na základ stanoviska pracovní komise Legislativní rady vlády prohlásilo nové
památkové zóny práv opatením obecné povahy.
Navrhované opatení obecné povahy není v rozporu se závazky vyplývajícími pro eskou
republiku z mezinárodních smluv ani obecn uznávaných zásad mezinárodního práva.
Konkrétn se to týká mezinárodních smluv, ke kterým eská republika pistoupila, jako je
napíklad Úmluva o architektonickém ddictví Evropy (publikovaná pod . 73/2000 Sb.
m. s.), Úmluva o ochran svtového kulturního a pírodního ddictví (publikovaná pod
. 159/1991 Sb. m. s.) a Evropská úmluva o krajin (publikovaná pod . 13/2005 Sb. m. s.).
Pro prohlašování památkových zón nejsou v rámci Evropské unie stanovena jednotná
pravidla, právní úprava je pln ponechána na pravomoci lenských stát.

Dvody k prohlášení památkové zóny
Úelem vyhlášení krajinné památkové zóny Kladrubské Polabí je zvýšená ochrana kulturn
historických a pírodních hodnot specifické ásti krajiny na stedním toku eky Labe a jejich
pokrytí v celé jejich územní a obsahové integrit.
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Podntem k píprav prohlášení krajinné památkové zóny Kladrubské Polabí byla poteba
zajistit ochranu hodnot širšího krajinného prostedí a dochovaných vazeb s národní kulturní
památkou Hebín Kladruby nad Labem. Další souvislostí je zaazení této národní kulturní
památky na indikativní seznam statk pro budoucí zápis na Seznam svtového ddictví
UNESCO. Z poteby chápat a chránit tento areál v širších územních, prostorových
i obsahových souvislostech vyplynulo, že kulturn historické a pírodní hodnoty je teba
ošetit prohlášením památkové zóny na celistvém území odpovídajícím významu v národním
mítku.
K poznání kulturn historických a pírodních hodnot významn pispl stavebn historický
przkum, který pro areál národní kulturní památky Hebín v Kladrubech nad Labem
zpracoval Národní památkový ústav již v roce 2003, a to v kontextu širších územních vazeb
a s deklarací poteby ošetení hodnot v rámci plošné památkové ochrany. Potebu ošetení
kulturn historických a pírodních hodnot v rozsahu územní a obsahové integrity
a udržitelného rozvoje území navrhuje také Management Plan, který v roce 2010 zpracoval
a v roce 2012 aktualizoval ateliér New Visit s. r. o.
Proces kultivace a využívání související s hebínem se odehrával na území vtšího rozsahu,
než pedstavuje areál národní kulturní památky Hebín v Kladrubech nad Labem. V zájmu
celistvosti je do památkové zóny Kladrubské Polabí zahrnuto území s významnými stopami
a indiciemi uvedeného procesu. Památková zóna obsahuje lokality nkdejších tzv. vrat
a samot tzn. strážních domk a dalších obytných a zemdlských objekt, z nichž nkteré
zstaly mimo areál národní kulturní památky (Semínská vrata, Koleská vrata, samota
Merenda). Souástí památkové zóny je také celý Kladrubský náhon, historické technické dílo,
které pivádí vodu na území hebína z dalšího technického díla, a to z Opatovického kanálu.
Na území památkové zóny leží starý úsek Opatovického kanálu i jeho nová spojnice s Labem
a Semínský aquadukt, který mimoúrovov pevádí Opatovický kanál pes Sopeský potok
a je dokladem dmyslných konstrukcí budovaných na Opatovickém kanálu. Souástí zóny se
stávají zastavná území, pedevším obec Kladruby nad Labem, jejíž historie je bytostn spjata
se založením a rozvojem hebína, obec Selmice s pozstatky starého hospodáského
stájového dvora zvaného Starý kštít i obec Semín, na jejímž katastru leží historická technická
díla. Do památkové zóny jsou rovnž zahrnuty lesní komplexy, které tvoí širší prostedí
hebína a v minulosti patily k jeho funknímu a provoznímu zázemí. Stejn tak jsou do
památkové zóny zalenny lužní porosty provázející tok eky Labe i meandry jeho
odstavených ramen, které spolu s nkdejším renesanním pastevním lesem pozdji
krajinásky upraveným na park (Mošnice), zahrnutým do areálu národní kulturní památky,
tvoí jižní konturu charakteristické krajiny Kladrubského Polabí.
Základem pro vymezení území památkové zóny byl provedený terénní przkum. Podkladem
pro definování zásad urbanizace a hospodaení v území památkové zóny krajinného typu
a navržení krajináských, urbanistických a architektonických regulativ vetn definování
nedovolených zásah v pedmtných územích jsou závry odborné pracovní skupiny, která
byla ustanovena Národním památkovým ústavem za úelem zpracování podkladových
materiál pro památkovou zónu Kladrubské Polabí.
Souástí památkové zóny je vše, co se nachází uvnit hranic zóny. V pípad proluk v rámci
památkové zóny lze zastavovat pouze území, kde již v minulosti (nejpozdji v první pol. 20.
století) prokazateln zástavba byla a logicky navazovala na zástavbu charakteristickou pro
obec, na jejímž území se památková zóna nachází. Nové stavby by mly na okolní zástavbu
navázat výškou a hmotovým uspoádáním.
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Vyhlášením památkové zóny Kladrubské Polabí se má zabránit nežádoucímu rozvoji území,
jehož významnou souástí je státní zaízení ruící za chov a udržení jedineného plemene
starokladrubských blouš, a zárove se mají vytvoit podmínky pro uchování celistvosti
zdejšího krajinného prostedí a jeho základních estetických kvalit vetn pohledových vazeb.
Charakteristika pedmtného území
Na území Kladrubského Polabí hraje významnou roli pírodní podstata území i výsledky
zámrné kultivace a exploatace, které formovaly zdejší krajinu v prbhu staletí. V charakteru
zóny mají urující význam dva unikátní zpsoby využití pirozeného potenciálu krajiny a její
kultivace. Ve východní tetin památkové zóny se jedná o formace se závreným úsekem
Opatovického kanálu, ve stední a západní tetin jde o rozsáhlý areál hebína v Kladrubech
nad Labem a k nmu piléhající krajinné zázemí.
U Kladrub nad Labem zaíná jádrové území památkové zóny. Tvoí je krajina hebína, která
je unikátním píkladem formování a využívání odvíjejícího se od chovu koní. Táhne se od
obce na západ a pedstavuje podstatnou ást stední a západní tetiny zóny. Jedná se
v pevážné míe o areál Hebína Kladruby nad Labem, který byl prohlášen za národní
kulturní památku.
Formace se závreným úsekem Opatovického kanálu souvisejí s velkolepým hospodáským
programem Viléma z Pernštejna, který se jako majitel Pardubského panství rozhodl
moálovité plochy nezpsobilé k zemdlskému využívání pemnit na pelomu 15. a 16.
století v rozsáhlou rybniní oblast. Za úelem napájení rybník dal v letech 1498-1514
postavit tzv. Opatovický kanál. Na území památkové zóny Kladrubské Polabí leží poslední
ást Opatovického kanálu vetn jeho zptného zaústní do Labe jižn od obce Semín. Území
obsahuje i významné dobové dílo tzv. Semínský aquadukt, což je technické zaízení, které
Opatovický kanál mimoúrovov pevádí pes Sopeský potok. Souástí Opatovického
kanálu se pozdji stala též odboka v Semín, která tvoí jeho západní vtev. Vznikla za
úelem pívodu vody do dmyslné sít zavlažovacích a odvodovacích kanál areálu hebína
v Kladrubech nad Labem. Tato závrená hydrotechnická souást Opatovického kanálu byla
budována ve druhé polovin 19. století a dokonena na poátku 20. století.
Komplex hebína ve stední a západní tetin památkové zóny Kladrubské Polabí se rozkládá
na území, které bylo k výchov koní využíváno již v 15. století za Viléma z Pernštejna. Po
prodeji Pardubského panství eské komoe v roce 1560 se toto území vyvíjelo samostatn
a tém kontinuáln bylo využíváno pro chov koní. Zaízení pro chov ušlechtilých hebc zde
založil císa Maxmilián II. v roce 1563. Posléze v roce 1579 mu císa Rudolf II. udlil statut
císaského dvorního hebína. Na zaátku sedmileté války (1756 – 1763) došlo k vážnému
poškození areálu hebína. V roce 1770 císa Josef II. rozhodl o jeho obnov. V této
souvislosti byl též komplex rozšíen o tzv. Josefv dvr. Nejvtší rozmach je zaznamenán
následn po roce 1820 za císae Františka I. (II.). Tato etapa zahrnovala krom klasicistní
pestavby starších objekt a výstavby nových vetn tzv. Františkova dvora, též velkorysé
ešení krajinné kompozice. Jejím ústedním bodem se stala brána do stedního dvora stájí, ze
které se rozbíhají hlavní osy krajinného konceptu. Jedná se o symbolicky významné místo,
v nmž se kíží dennodenní cesta hebc s dennodenní cestou klisen pi jejich putování ze
stájí na pastviny.
Ve smyslu tí hlavních kategorií kulturní krajiny definovaných Výborem svtového ddictví
UNESCO spadá krajinná památková zóna Kladrubské Polabí do prvních dvou kategorií,
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z nichž první pedstavuje krajinu zeteln a zámrn komponovanou a vytvoenou lovkem
a druhá kategorie pak organicky vyvinutou krajinu.
Podstatná ást území památkové zóny se rozkládá severn od eky Labe. Symbolický vstup
do zóny od východu, tedy ve smru toku Labe, pedstavuje bezová alej z obce Behy. Od ní
smrem k Semínu pokrauje rovinná zemdlská krajina, jejíž lenní z ásti pekrývají
porosty. Plochy rýsující dna zaniklých rybník, potoky a kanály uchovávají historickou
informaci o existenci složitjšího vodního díla. Pvodní sí potok a kanál z ásti zanikla
nebo se modifikovala na systém pro písun vody k pohonu technických zaízení a závlahám
luk a polí. Dochovanou souástí této sít je Kladrubský náhon z roku 1792, který odebírá
vodu z Opatovického kanálu. V obou pípadech jde o významná historická vodní díla
s urujícím vlivem na funknost širokého území. Opatovický kanál leží z vtší ásti mimo
území památkové zóny. Na území památkové zóny u Semína se však nachází jeho dležitá
souást, a to Semínský aquadukt, který je jedním z doklad dmyslných konstrukcí na
Opatovickém kanálu, s jejichž pomocí se ešilo mimoúrovové míjení vodních tok.
Semínský aquadukt pevádí Opatovický kanál pes Sopeský potok. Jihozápadn od Semína
leží starý úsek Opatovického kanálu, který na sklonku 19. století nahradila nová spojnice
zaústná do Labe pímo pod Semínem. V obci Semín je kostel sv. Jana Ktitele, devná
zvonice a zámek, pozdji pivovar. V severní ásti Semína se nachází písená duna zvaná
Semínský pesyp. Jedná se nejen o úkaz vátých písk, ale i doklad písitých pd Kladrubska.
Masív lesa severn od Semína je lenn charakteristickým pstebním rastrem. Charakter jižní
ásti první (východní) tetiny zóny uruje tok eky Labe s meandrujícími tzv. odstavenými
rameny a porostním doprovodem.
Výchozím bodem urbanistického rozvrhu a krajinné kompozice areálu je tžišt významov
spjaté s ideou zachování ušlechtilého plemene starokladrubských koní. Tímto kompoziním
a symbolickým tžištm je vjezd na ose hlavních stájí starokladrubského kmenového stáda
umístný v brán z velkého nádvoí do stedního dvora. Kolem velkého nádvoí jsou
organizovány jak hlavní stájové objekty plemenných hebc a klisen, mezi nž je vložena
sýpka, tak zámek a kostel sv. Václava a Leopolda a bytové objekty. Souástí kladrubského
významového centra je též hbitovní kaple sv. Kíže.
Památková zóna obsahuje dodnes zachovanou komunikaní sí. Osa symetrie hlavních
kladrubských stájových objekt smuje do ean. Vedena je eanskou alejí (silnice do
ean oboustrann lemovaná stromoadími). Jako hlavní osa krajinné kompozice je vnímána
alejová osa, která z velkého nádvoí smuje na západ ke dvoru Františkov a pokrauje ve
smru západním ješt i za ním. Alej pvodn Františka I. dnes Selmická prochází pásmem
výbh a pastvin lenným pravidelným rastrem zdraznným vegetaními pásy. Dvr
Františkov je souástí obce Selmice, ve které se nachází kostel sv. Vavince a tzv. Starý kštít,
což jsou pozstatky nkdejšího selmického hebína. Staršího pvodu než dvr Františkov je
dvr Josefov obklopený poli, loukami a extenzivními ovocnými sady jižn od obce Kladruby
nad Labem.
Severn od pásma výbh a pastvin se zvedá masív nkdejšího Císaského lesa lenný
mohutným tzv. Heranovým prsekem a charakteristickým pstebním rastrem i stezkami.
Charakter jižního pásu stední a západní tetiny zóny opt uruje tok eky Labe
s meandrujícími odstavenými rameny a porostním doprovodem lužního charakteru. Západn
od eanské aleje na pravém behu Labe je krajináský park zvaný Mošnice, jehož podstatu
ale tvoí renesanní pastevní les. Dále na západ bží pole a louky u Selmic a louky s parkov
komponovanými porosty Na Jitrech.
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Proces kultivace a využívání území související s hebínem se odehrával na území rozsahem
pesahujícím areál národní kulturní památky Hebín Kladruby nad Labem. V zájmu
celistvosti je do památkové zóny Kladrubské Polabí zahrnuto území s významnými stopami
a indiciemi tohoto procesu, a to v krajinném kontextu sledujícím, uchovávajícím
a dokumentujícím vztahové pomry i funkní logiku.
Z hlediska sídelní struktury vykazuje území památkové zóny Kladrubské Polabí kvality
historicky utváené kulturní krajiny, v níž existuje mezi pírodními podmínkami a vývojem
osídlení úzká souvislost. Jedná se bez nadsázky o kulturní krajinu, která je typickým
pedstavitelem kombinovaného díla pírody a lovka. Toto dílo vznikalo kontinuáln po
staletí. Do vývoje osídlení, charakteru výstavby i formování krajiny a jejího obrazu se zde
promítala hospodáská racionalita, avšak se smyslem pro komponování, které bylo úelné
a zárove organické a estetické.
Celé území je územím s archeologickými nálezy.
Pínosy památkové zóny pro region
Vyhlášení krajinné památkové zóny je v souladu se zájmy rozvoje regionu. Zatímco pée
o území národní kulturní památky probíhá tradiním zpsobem, rozvoj a udržitelnost
v krajinné památkové zón je možné ídit ve smyslu aktivní podpory služeb cestovního ruchu,
agroturistiky, udržitelného zemdlství a služeb.
Atraktivita prostedí vyvolává zvýšenou návštvnost tohoto území a zvýšený rozvoj
cestovního ruchu. V souasné dob je v rámci Hebína Kladruby nad Labem zpístupnna
zámecká galerie s expozicí historie hebína, lze absolvovat prohlídku stájí, pípadn
vyjíž ku v okolí hebína. V rámci speciálních služeb je nap. organizace svateb a dalších
akcí v prostorách areálu Hebína. Dostupné jsou ubytovací a stravovací zaízení v dané
oblasti. V rámci rozvoje cestovního ruchu se poítá s jejich zkvalitováním i rozšiováním.
Propagace území je zajištna prostednictvím infocenter, informaních portál, vydáním
nových prvodc, realizací akcí apod.
Turismus má obecn relativn vysoké multiplikaní efekty v území, a to zejména z hlediska
zamstnanosti, zejména v oblasti služeb, což pro region rozhodn bude znamenat pínos.
Dopady na lesní hospodaení ve vztahu ke kulturní krajin
V lánku 2 Podmínky ochrany je v odstavci 2 uvedeno, že podmínky ochrany památkové
zóny stanovené v odstavci 1 se nevztahují na lesní hospodaení, pokud se na doteném lesním
majetku hospodaí podle schváleného lesního hospodáského plánu nebo lesní hospodáské
osnovy. Tím je deklarován právní stav, který je ponkud nepehledn kodifikován v právních
normách tak, aby bylo postaveno najisto, že lesní hospodaení nebude prohlášením
znemožnno, protože ochrana kulturního ddictví není s hospodáskou lesní inností
v rozporu. Podle § 14 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové péi, v platném znní, je
vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové
rezervaci, v památkové zón nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), povinen
k zamýšlené stavb, zmn stavby, terénním úpravám, umístní nebo odstranní zaízení,
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odstranní stavby, úprav devin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si pedem
vyžádat závazné stanovisko obecního úadu obce s rozšíenou psobností, není-li tato jeho
povinnost podle tohoto zákona nebo na základ tohoto zákona vylouena (§ 6a, § 17). Lesní
hospodáské plány a lesní hospodáské osnovy jsou nástrojem cílevdomého hospodaení
v lesích, podávají všestranný obraz o souasném stavu les, urují na základ nejnovjších
poznatk cíle a úkoly hospodaení v lesích, a to zejména z hlediska pstování a ochrany les,
tžby díví a ostatních funkcí lesa. Ustanovení § 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb. se na lesní
hospodaení nevztahuje, jak bude podrobnji vysvtleno níže, piemž opatení obecné
povahy nemže mít vtší právní sílu než zákonný pedpis. Z dikce § 14 odst. 2 zákona
. 20/1987 Sb. a zamení lesních hospodáských plán, píp. osnov, je zjevné, že se nejedná
o innosti stavební apod. Nejedná se ani o úpravu devin ve smyslu zákona . 20/1987 Sb.,
protože termín „úprava devin“ je zde legislativní zkratkou s pesným výkladem, který lesní
hospodaení nezahrnuje. V tomto pípad je pojem „úprava devin“ poprvé použit
v ustanovení § 6a odst. 1 a na dalších místech, kde se tento pojem používá [§ 14 odst. 2
a odst. 7, § 17 odst. 1, § 35 odst. 1 písm. h) nebo § 39 odst. 1 písm. g)] již tento obsah pojmu
znovu vymezován není a pojem musí být používán v rozsahu a podob tak, jak byl vymezen
na míst prvního použití. Ustanovení § 6a odst. 1 pedpokládá, že pojem úprava devin se
vztahuje výlun k veejným prostranstvím, a že úpravou devin je pouze kácení a výsadba
devin na tchto prostranstvích. Jinými slovy úpravou devin není „pstování a ochrana les,
tžba díví a zachování ostatních funkcí lesa“ – bez ohledu na intenzitu ani jakýkoli zásah na
devinách (vetn kácení a výsadby) na místech, která definin nespadají pod pojem
„veejného prostranství“ – to vymezuje ustanovení § 34 zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis. Podle tohoto ustanovení zákona o obcích jsou
veejným prostranstvím všechna námstí, ulice, tržišt, chodníky, veejná zele, parky a další
prostory pístupné každému bez omezení. Pojmov tedy veejné prostranství není lesem, kdy
pojem les je speciáln vymezen v § 2 písm. a) a b) zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zmn
a doplnní nkterých zákon (lesní zákon), ve znní pozdjších pedpis. Podle citovaných
ustanovení lesního zákona se rozumí lesem lesní porosty s jejich prostedím a pozemky
urené k plnní funkcí lesa, piemž funkcemi lesa jsou pínosy podmínné existencí lesa,
které se lení na produkní a mimoprodukní. Pokud by tedy pod pojem „úprava devin“
mlo spadat i hospodaení v lesích, musela by se tato skutenost promítnout do zmínné
legislativní zkratky, což se však nestalo a ani nebylo zákonodárcem zamýšleno.
Rovnž se nejedná ani o terénní úpravy, protože tento pojem je definován v zákon
. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znní, když § 3 odst. 1 uvádí, že terénní úpravou
se pro úely tohoto zákona rozumí zemní práce a zmny terénu, jimiž se podstatn mní
vzhled prostedí nebo odtokové pomry, tžební a jim podobné a s nimi související práce,
nejedná-li se o hornickou innost nebo innost provádnou hornickým zpsobem, napíklad
skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemk pro zízení hiš
a sportoviš, tžební práce na povrchu.
Na lesní hospodáské plány a lesní hospodáské osnovy mohou být kladeny požadavky
památkové pée již ve fázi jejich zpracování tak, aby se pedešlo pípadným nesrovnalostem
pi ochran kulturního bohatství v prbhu vykonávání lesního hospodaení, a to na základ
ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona . 20/1987 Sb., kde je uvedeno, že obecní úad obce
s rozšíenou psobností zabezpeuje pedpoklady pro komplexní péi o kulturní památky
a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové
zón nebo v ochranném pásmu (§ 17), a v souvislosti s tím vydává jako dotený orgán na
návrh nebo z vlastního podntu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do ízení
vedených jinými správními úady než orgány státní památkové pée podle zvláštních
právních pedpis.
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Vzhledem k výše uvedenému, tedy k tomu, že lesní hospodaení nepedstavuje zásah do
památkové podstaty území, nevznikají zde žádné náklady ani pínosy spojené s jeho realizací,
nebo v daném pípad nejde o vyntí z regulace, ale o výslovné deklarování skutenosti
(vymezené na úrovni zákon), že právní regulace vyplývající z tohoto opatení obecné povahy
nepekrauje zákony danou mez ingerence památkové pée do hospodaení s lesy.
Ostatní
Opatením obecné povahy jsou pímo doteny:
− obce, na jejichž území se památkové zóny rozkládají,
− orgány památkové pée, které jsou podle zákona píslušné k vydávání
závazných stanovisek (obecní úady obcí s rozšíenou psobností, krajské
úady) a jejich nadízené orgány (Ministerstvo kultury),
− fyzické a právnické osoby – vlastníci (správci, uživatelé) nemovitostí,
stavebníci.
Nepímo doteným subjektem je Národní památkový ústav, který jako odborná organizace
zízená Ministerstvem kultury zajišuje podporu státní správy v oblasti ochrany zájm
památkové pée a píslušný stavební úad, který vydává doklady podle zákona . 183/2006
Sb. (stavební zákon).
Vydání opatení obecné povahy nemá výrazný finanní dopad na výkon státní správy. Zde je
nutno vzít v úvahu, že na území se nalézá Hebín Kladruby nad Labem, který byl prohlášen
naízením vlády . 132/2001 Sb., o prohlášení nkterých kulturních památek za národní
kulturní památku, za národní kulturní památku. Krom toho se v území nacházejí další
kulturní památky. V rámci doteného území proto nedojde k výraznému nárstu požadavk
na výkon státní správy.
Pokud se týká korupních rizik, z praxe nejsou známé žádné korupní kauzy, které by se
týkaly výkonu veejné správy v oblasti státní památkové pée. V pípad provázaného
systému výkonu veejné správy, který je založen na skutenosti, že podklady pro vydávání
závazných stanovisek vytváí odborná organizace, závazné stanovisko vydává orgán
památkové pée a na jeho základ následn rozhoduje stavební úad, vzniká pomrn malý
prostor pro korupní jednání. Veškeré postupy správních orgán jsou dostaten upraveny
související legislativou, nedochází ke koncentraci pravomocí, je vykonávána kontrolní
innost.
B. Grafická ást
Grafickou ást tvoí orientaní mapa a podrobná mapa.
Orientaní mapa území památkové zóny je uvedena v píloze k tomuto opatení obecné
povahy.
Podrobnou mapu památkové zóny Kladrubské Polabí zpracuje odborná organizace památkové
pée do 90 dn ode dne nabytí úinnosti tohoto opatení obecné povahy. Kopie této mapy,
které rozešle Ministerstvo kultury, budou uloženy u Ministerstva kultury, odborné organizace
státní památkové pée, Krajského úadu Pardubického kraje, Magistrátu msta Pardubice,
Mstského úadu Pelou a u obcí, na jejichž území se památková zóna nachází.
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K postupu vydání opatení obecné povahy dle ásti šesté správního ádu:
Návrh opatení obecné povahy spolu s odvodnním Ministerstvo kultury projednalo
s Krajským úadem Pardubického kraje.
Návrh opatení obecné povahy spolu s odvodnním byl zveejnn na úední desce
Ministerstva kultury ve lht od 30. 6. 2014 do 31. 7. 2014 a na úedních deskách obecních
úad v obcích, jejichž správních obvod se opatení obecné povahy týká, a souasn byl
návrh zveejnn i zpsobem umožujícím dálkový pístup. V souladu s ustanovením §172
odst. 4 správního ádu mohly dotené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohly být
opatením obecné povahy pímo doteny, uplatnit písemné pipomínky ve lht 30 dn ode
dne zveejnní k Ministerstvu kultury. V souladu ustanovením § 172 odst. 5 správního ádu
mohli vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohly být opatením obecné povahy pímo doteny, podat proti návrhu
opatení obecné povahy ve lht 30 dn ode dne zveejnní písemn odvodnné námitky
k Ministerstvu kultury.
K návrhu opatení obecné povahy bylo ve stanovené lht 30 dn uplatnno 96 námitek
a 5 pipomínek.
Rozhodnutí o uplatnných námitkách je zpracováno v tabulce.
Obdržené pipomínky dotených osob jsou rovnž uvedeny v tabulce. Ministerstvo kultury se
v souladu s § 172 odst. 4 správního ádu uplatnnými pipomínkami zabývalo a vzalo je
v úvahu pi dopracování koneného znní opatení obecné povahy.
Rozhodnutí o podaných námitkách
Po..
1

Vlastník
nemovitosti
editelství
vodních cest R

Námitka

Rozhodnutí o námitce

eská Republika - editelství vodních cest (dále jen jako
VC R), jako pímo dotená osoba, podává v souladu
s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, ve znní pozdjších pedpis, námitku do
Opatení obecné povahy 2014 (bez íselného oznaení), o
prohlášení ásti krajinného celku – území Kladrubské Polabí
za památkovou zónu (dále jen „OOP“ nebo „návrh“), jehož
návrh vydalo Ministerstvo kultury, Maltézské námstí 1, 118
11 Praha 1 - bez oznaení íslem jednacím nebo spisovou
znakou. Piložený prvodní dopis byl datován erven 2014,
oznaen .j. MK 30281/2014 OPP.
VC R, jako vlastník pozemk dotených OOP pímo
doteny, vznáší VC R námitku proti vymezení hranice
navrhované krajinné památkové zóny Kladrubské Polabí na
jejím JV okraji u msta Pelou. namítá, že v návrhu nejsou
zohlednny jeho zájmy týkající se výstavby Plavebního stupn
,,Stupe Pelou II“(dívjší oznaení Nový plavební stupe
Pelou II) na Labi v k.ú. Pelou a k.ú. Behy.
Odvodnní
Na JV okraji navrhované památkové zóny, v oblasti
Slavíkových ostrov vlastníme adu pozemk. Vzhledem
k tomu, že v tomto území dlouhodob pipravujeme významný
zámr rozvoje infrastruktury labské vodní cesty, Stupe
Pelou II, (Plavební stupe Pelou II je dlouhodob
pipravovanou stavbou Ministerstvem dopravy eské
republiky. Plocha stavby zasahuje do katastrálního území
Pelou a do katastrálního území Behy. Platné zásady
územního rozvoje Pardubického kraje z ledna 2010 vymezují
tuto stavbu jako veejn prospšnou stavbu vodní dopravy –
pod oznaením D 150 – nový plavební stupe Pelou II –
plavební kanál, komory a další doplující stavby. Msto
Pelou ve svém územním plánu, jehož závazné ásti byly
vyhlášeny obecn závaznou vyhláškou . 1/2006 schválenou
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Výrok:
Námitce se vyhovuje.
Odvodnní:
Hranice památkové zóny je v její
jihovýchodní ásti upravena. Redukce
hranic je provedena vzhledem k zámru
rozvoje infrastruktury labské vodní cesty,
Stupe Pelou.II .

zastupitelstvem dne 14. 12. 2006, doplnný zmnou . 1
vydanou opatením obecné povahy . 1/2009 ze dne 2.6.2009
a zmnou . 2 vydanou opatením obecné povahy . 1/2010,
uruje tuto stavbu rovnž jako veejn prospšnou –
oznaenou jako VPS 1 Nový plavební kanál na ece Labi,
vpravo podél stávajícího koryta, doprovodných a souvis.
staveb, peložek silnic . II/333 a . III/338 a nového
pemostní které se nedotýká stávajícího mostu v Peloui,
který je Národní technickou památkou. Požadujeme zámrem
dotené území z navrhované krajinné památkové zóny
vypustit. Je totiž pedem zejmé, že by nebylo možné po jejím
vyhlášení pi realizaci zámru dodržet všechny podmínky
uvedené v lánku 2 Opatení obecné povahy o prohlášení ásti
krajinného celku – území Kladrubské Polabí za památkovou
zónu.
Domníváme se, že ešením by mohla být, vzhledem k celkové
rozloze památkové zóny, jen velmi malá úprava její JV
hranice jak je uvedeno v píloze. Území památkové zóny by se
touto úpravou zásadn nezmenšilo a ani by území nepišlo
o žádný jedinený pírodn krajinný fenomén. Vzhledem ke
vzdálenosti uvedeného území od NKP Hebín v Kladrubech
nad Labem a jeho charakteru, který nenese známky
historického formování chovem koní a ani nezahrnuje
významné historické vodní dílo Opatovický kanál, se
domníváme, že jeho vypuštní nesníží hodnotu navrhované
krajinné památkové zóny jako celku ani neomezí její funkci,
kterou je ochrana hodnot širšího krajinného prostedí
a dochovaných vazeb s NKP Hebín Kladruby nad Labem.

2

Msto Pelou

Návrh úpravy hranice památkové zóny Kladrubské Polabí
pikládáme v píloze.
Msto Pelou, jako vlastník pozemk dotených OOP,
namítá, že v návrhu nejsou zohlednny jeho zájmy týkající se
výstavby Plavebního stupn II na Labi v Peloui.
Odvodnní:
Výše popsaný návrh OOP doruený mstu Pelou
Ministerstvem kultury dne 27.6.2014, a vyvšený na úední
desce Mstského úadu v Peloui dne 30.6.2014, vymezuje
chránné území památkové zóny Kladrubské Polabí, které je
dle lánku 1 návrhu unikátním píkladem formování
a využívání krajiny odvíjející se od chovu koní, kde jsou
kulturními hodnotami mimo jiné i historické architektonické a
technicky významné stavby, vetn systém vodního
hospodáství atd.
Dle návrhu OOP zasahuje na východní stran vymezené území
až do katastrálního území Pelou a Behy. Zasahuje až do
území tzv. Slavíkových ostrov u Peloue, vzdálených od
Kladrub nad Labem více než 4 km vzdušnou arou. Toto
území je dlouhodob pipravováno na jednu ze zásadních
staveb Pelouska - pro výstavbu nového plavebního kanálu
eky Labe, který by umožnil jeho splavnní až do Pardubic.
Souasná plavební cesta koní ve mst Chvaletice a práv
z dvodu nesplavnní ásti Labe u Peloue nelze využít
potenciál eky pro dopravu až do krajského msta. Jsme
názoru, že podmínky stanovené v OOP dále znemožní budovat
navrženou plavební cestu.
Plavební stupe Pelou II je dlouhodob pipravovanou
stavbou Ministerstvem dopravy eské republiky. Plocha
stavby zasahuje do katastrálního území Pelou a do
katastrálního území Behy. Platné zásady územního rozvoje
Pardubického kraje z ledna 2010 vymezují tuto stavbu jako
veejn prospšnou stavbu vodní dopravy – pod oznaením D
150 – nový plavební stupe Pelou II – plavební kanál,
komory a další doplující stavby.
Msto Pelou ve svém územním plánu, jehož závazné ásti
byly vyhlášeny obecn závaznou vyhláškou . 1/2006
schválenou zastupitelstvem dne 14. 12. 2006, doplnný
zmnou . 1 vydanou opatením obecné povahy . 1/2009 ze
dne 2. 6. 2009 a zmnou . 2, vydanou opatením obecné
povahy . 1/2010, uruje tuto stavbu rovnž jako veejn
prospšnou – oznaenou jako VPS 1 Nový plavební kanál na
ece Labi, vpravo podél stávajícího koryta, vetn
hydroelektrárny, doprovodných a souvis. staveb, peložek
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Výrok:
Námitce se vyhovuje.
Odvodnní:
Hranice památkové zóny je v její
jihovýchodní ásti upravena. Redukce
hranic je provedena vzhledem k zámru
rozvoje infrastruktury labské vodní cesty,
Stupe Pelou.II.

silnic . II/333 a . III/338 10.
Msto Pelou v souasné dob projednává nový územní plán
msta. Bylo oznámeno ízení o územním plánu Pelou,
s urením data veejného projednání dne 28. 8. 2014. Tato
stavba je taktéž do návrhu územního plánu zapracována jako
veejn prospšná. Do souasné doby žádný doteny orgán
proti umístní stavby v návrhu nevznesl žádnou námitku.
Rovnž platný územní plán obce Behy vymezuje plochu pro
tuto stavbu a uruje ji jako veejn prospšnou.
Na základ žádosti navrhovatele, editelství vodních cest
eské republiky, bylo provedeno územní ízení stavebním
úadem Pelou a bylo vydáno územní rozhodnutí (pod .j.
MUPC 19086/2012 sp. zn. ST/854/2004/Zd) pro tuto stavbu.
Veejná vyhláška byla na píslušné úední desky vyvšena dne
16.7.2014. Rozhodnutí tedy není zatím pravomocné.
Aby mohly být naplnny cíle stanovené územními plány,
žádáme Ministerstvo kultury, aby plochy dotené plavebním
stupnm z plochy vymezené OOP vyadil, resp. zanesl do
textové ásti souhlas s umístní a povolením stavby
Plavebního stupn II Pelou v rozsahu vymezeným vydaným
územním rozhodnutím.

3

Obec Trnávka

Text námitek proti zveejnnému návrhu OOP byl projednán
na rad msta dne 28. 7. 2014 a byl schválen k podání.
Žádáme, aby veškeré pozemky v k. ú. Trnávka byly ze zámru
vyhlášení památkové zóny Kladrubské Polabí vyloueny.
Odvodnní
Nesouhlasíme, aby pozemky v kat. území Trnávka, uvedené v
návrhu, byly zahrnuty památkové zóny. Tyto pozemky ani
geograficky, ani kulturn nijak nesouvisí s obcí Kladruby
a inností hebína a od ostatních katastrálních území (krom
ean nad Labem) jsou oddleny tokem Labe. Návrh Opatení
také v ásti „charakteristika pedmtného území“ katastrálního
území obce Trnávka zcela pomíjí a nejblíže k Trnávce koní
krajináským parkem Mošnice, který ovšem s obcí a katastrem
Trnávky nijak nesouvisí. Návrh opatení pak zcela pomíjí
skutenost, že charakter území spojeného silnicí eany n. L.
– Trnávka je zcela odlišný, dominuje mu prmyslový objekt
Elektrárny Chvaletice a probíhající železniní koridor
rychlostní trati Praha – eská Tebová. Touto výstavbou
vetn souvisejícího technického vybavení tato oblast zcela
pozbývá charakteru pvodní zemdlské krajiny a z tohoto
pohledu se jeví její zaazení do památkové zóny jako
kontraproduktivní.

4

Obec Selmice

Dalším problémem z hlediska obce je platný územní plán,
podle nhož je ást pedmtných parcel urených k zástavb
rodinných domk. Krom toho se pedpokládá z dvodu
bezpenosti oban, zejména školních dtí, výhledov
výstavba cyklostezky podél silnice II. tídy mezi eany nad
Labem a Trnávkou. Veškeré tyto aktivity by vyhlášením
památkové zóny byly ohroženy a tím zhoršeny možnosti
rozvoje obce, piemž by nebylo dosaženo žádného
relevantního výsledku v charakteru a vzhledu krajiny.
Námitka . l
Odmítáme zaazení území obce Selmice do území
prohlášeného památkovou zónou - i. 3, píloha k OOP žádáme, aby území obce Selmice nebylo zahrnuto do
památkové zóny.
Odvodnní
Jsme pesvdeni, že z OOP vyplývající omezení i dokonce
znemožnní rozvoje v naší obci nemže být vyváženo
atraktivitou prostedí a vyvoláním zvýšené atraktivnosti naší
obce z hlediska rozvoje cestovního ruchu a tudíž z našeho
pohledu v návrhu OOP uvedené znní omezení není možno
považovat za veejný zájem.
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Výrok:
Námitce se vyhovuje ásten.
Hranice památkové zóny je v její jižní ásti
upravena a posunuta mimo rozvojové
plochy.
Odvodnní:
Z hlediska cíl není památková zóna vázána
pouze na hebín a jeho aktivity. Jedná se
o širší území Polabí s dochováním
charakteristik, zejména také behových
porost podél Labe. Kombinace hebína,
jeho krajináského parku a nezastavných
ploch obcí Trnávka a eany nad Labem,
umožují v rámci krajinné památkové zóny
zahrnout úsek labského území s obma
behy, tj. obraz meandrující eky. Realizace
plánované cyklostezky, u které se
nepedpokládají výrazné terénní úpravy,
není
prohlášením
památkové
zóny
ohrožena. Zastavné ásti obce byly
z návrhu zámrn vyjmuty, a to vetn
prmyslové plochy související s elektrárnou
Chvaletice. Navrhovaná podoba památkové
zóny nekoliduje se schváleným územním
plánem.

Výrok:
Námitka se zamítá
Odvodnní:
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje.
Vlastníci pedmtných nemovitostí nejsou
bez dalšího ve výstavb nebo provádní
zmn omezeni, jsou však povinni ped
provedením konkrétní zmny ve smyslu
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, získat
závazné stanovisko obecního úadu obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny

5

Obec Selmice

Námitka . 2
Ohrazujeme se proti znní i. 2 OOP Podmínky ochrany, odst.
l) bod c), kde je mj. uvedeno, že "pi rozhodování o nové
výstavb, modernizaci objekt a pestavb musí pdorysné
a výškové uspoádání staveb, hmotové ešení objekt, lenní
fasád a použité materiály respektovat charakter a mítko
dochované zástavby charakteristické pro obec, na jejímž
území se památková zóna nachází." V OOP není dostaten
popsán a definován charakter a mítko dochované zástavby
charakteristické pro jednotlivé obce, který bude urující pro
posuzování stavebních zámr v zón.

z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Další rozvoj obce tedy není prohlášením
území Kladrubské Polabí za památkovou
zónu doten.
Výrok:
Námitce se vyhovuje
Odvodnní:
Text, kterým je definován charakter
a
mítko
dochované
zástavby
charakteristické pro jednotlivé obce, urující
pro posuzování stavebních zámr v zón,
je doplnn.

V odvodnní OOP se uvádí, že "souástí zóny se stávají
zastavná území..., obec Selmice s pozstatky starého
hospodáského stájového dvora zvaného Starý kštít...". Dále se
zde uvádí, že "Vyhlášením památkové zóny Kladrubské
Polabí se má zabránit nežádoucímu rozvoji území, jehož
významnou souástí je státní zaízení ruící za chov a udržení
jedineného plemene starokladrubských blouš, a zárove se
mají vytvoit podmínky pro uchování celistvosti zdejšího
krajinného prostedí a jeho základních estetických kvalit
vetn pohledových vazeb... Památková zóna obsahuje dodnes
zachovanou komunikaní sí. Osa symetrie hlavních
kladrubských stájových objekt smuje do ean. Vedena je
eanskou alejí (silnice do ean oboustrann lemovaná
stromoadími). Jako hlavní osa krajinné kompozice je vnímána
alejová osa, která z velkého nádvoí smuje na západ ke
dvoru Františkov a pokrauje ve smru západním ješt i za
ním. Alej pvodn Františka I. dnes Selmická prochází
pásmem výbh a pastvin lenným pravidelným rastrem
zdraznným vegetaními pásy. Dvr Františkov je souástí
obce Selmice, ve které se nachází kostel sv. Vavince a tzv.
Starý kštít, což jsou pozstatky nkdejšího selmického
hebína."
Odvodnní
V pedloženém návrhu OOP, resp. v jeho odvodnní je
charakterizováno pedevším pírodní prostedí, zatímco
charakter zástavby, který má být respektován pi stavební
innosti popsán není. Dále z textu jednoznan nevyplývá, zda
se souástí zóny stává celé území obce nebo jen zastavná
území a zda je dodržení tohoto charakteru nutné dodržet pouze
v zastavném území nebo i v zastavitelných plochách
vymezených v platném územním plánu naší obce. Významné
dominanty v území a pohledy na n jsou chránny
a respektovány v platné územn plánovací dokumentaci naší
obce. Kdo bude ve správních ízeních urovat, která
dochovaná zástavba je urující a bude posuzovat soulad se
stanovenými podmínkami v OOP.
Z textu OOP není patrné, co znamená ochrana kulturní
hodnoty historického pdorysu sídel, historické pdorysné
lenní pozemkového fondu apod. Obáváme se, že pedmtné
vci lze chápat jako nemnné a jakýkoliv územní rozvoj v naší
obci je považován za nežádoucí. Toto je z pohledu obce
Selmice v chápání tvorby podmínek trvale udržitelného
rozvoje za nepijatelné.

6

Obec eany
nad Labem

Nepesné definice, chybjící popis charakteristické zástavby,
které budou urující a další nedostaten popsané prvky
zvyšují mj. i korupní rizika.
Pokud by mla být památková zóna na našem území
vyhlášena, trváme z dvodu ochrany majetku a práv obce
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Výrok:
Námitce se vyhovuje ásten.

a jejich oban na tom, aby z návrhu památkové zóny byly
vyjmuty zastavné ásti obce. Dále, aby byly respektovány
rozvojové zámry obce, rozvojové plochy a regulativy,
funkní i prostorové, stanovené pro tyto plochy.
Odvodnní
1. Obec eany nad Labem má zpracovaný územní plán, který
není návrhem památkové zóny respektován v ad aspekt.
Jedná se zejména již o stávající, zjevné hodnoty v území, které
mže památková zóna významn ovlivnit a pro nž
požadujeme v rámci vyhlášení památkové zóny jasn
definované regulativy.
• Památková zóna se dotýká stávajících staveb pro bydlení,
istírny odpadních vod, sportovních ploch, strategického
vedení vysokého naptí 400 kW. Tyto všechny objekty mohou
být do budoucna pedmtem rekonstrukcí, stavebních úprav
v rámci mezí daných územním plánem. Požadujeme, aby
žádná z ploch nebyla v návrhu památkové zóny omezena nad
rámec daný územním plánem obce eany nad Labem.
• Navrženou památkovou zónou budou respektovány zámry
obce pro výstavbu cyklostezky a dalších zámr v rozsahu
územního plánu bez dalších požadavk na posouzení díky
umístní v Památkové zón.
• Dále upozorujeme, že Politika územního rozvoje eské
republiky je uveden zámr úpravy vodní cesty po ece Labe,
který je souástí evropsky významné vodní cesty a mže být
významným zásahem do krajiny. Zdvodnní památkové zóny
se vbec s tímto aspektem nevypoádalo.
2. V rámci návrhu rozsahu památkové zóny zcela chybí
zdvodnní, pro bylo upuštno od vymezení památkové zóny
pouze podél pravého behu Labe, která by byla pro Hebín
zcela dostatená. Mimo jiné zdvodnní bude obsahovat, pro
je do vymezeného území zahrnuto:
• strategické vysoké naptí 400 kW, které snižuje krajinou
hodnotu severní ásti obce eany nad Labem stírajícím
zpsobem. Jakým zpsobem bude pípustná údržba
a rekonstrukce tohoto území;
• jakým zpsobem budou regulovány stávající plochy pro
bydlení, sport a istika
odpadních vod;
• posouzení, pro je nezbytné zahrnovat agrární krajinu ean
nad Labem do ochranného pásma a jasn prokázat vazbu
hebína na toto území.
3. Ochrana pírodních hodnot v území, zejména relikty
pvodního utváení území - Pírodní památka Votoka, prvky
neregionálního koridoru K72, lokální biokoridor zahrnující
zbytky slepého ramene eky Labe- podléhají ochran
z hlediska legislativy R vetn ochrany stanovené
v územním plánu obce. Chybí zdvodnní, pro je takováto
ochrana nedostatená.

7

Obec Labské
Chrice

Zastupitelstvo obce Labské Chrice na svém jednání dne 24.
7. 2014 zamítlo zaazení území k. ú. Labské Chrice do
památkové zóny Kladrubské Polabí z dvodu rozporu se
schváleným územním plánem obce.
Odvodnní
V obci je plánována a realizována nová bytová zástavba,
vylenny zóny pro rozvoj podnikání a zóny oddechu
a relaxace.
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Hranice památkové zóny je v její jižní ásti
upravena a posunuta mimo rozvojovou
plochu.
Odvodnní:
Z hlediska cíl není památková zóna vázána
pouze na hebín a jeho aktivity. Jedná se
o širší území Polabí s dochováním
charakteristik, zejména také behových
porost podél Labe. Kombinace hebína,
jeho krajináského parku a nezastavných
ploch obcí Trnávka a eany nad Labem,
umožují v rámci krajinné památkové zóny
zahrnout úsek labského území s obma
behy, tj. obraz meandrující eky. Práv
eany nad Labem jako jedna z nejstarších
obcí širšího území s významnou kulturní
památkou kostelem sv. Maí Magdalény,
s jediným propojením území hebína
historickým mostem a vazbou na železnici
již od 19. století, je s tématem hebína
svázána ze všech jižních obcí nejvíce. I do
budoucna lze oekávat úzké vztahy
a potenciál využití návštvnického zájmu
o hebín.
Akceptovány jsou Politika územního
rozvoje,
Zásady
územního
rozvoje
Pardubického kraje a schválený územní
plán. Realizace plánované cyklostezky,
u které se nepedpokládají výrazné terénní
úpravy, není prohlášením památkové zóny
ohrožena. Navrhovaná podoba památkové
zóny nekoliduje se schváleným územním
plánem.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje.
Vlastníci pedmtných nemovitostí nejsou
bez dalšího ve výstavb nebo provádní
zmn omezeni, jsou však povinni ped
provedením konkrétní zmny ve smyslu
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, získat
závazné stanovisko obecního úadu obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje.
Vlastníci pedmtných nemovitostí nejsou
bez dalšího ve výstavb nebo provádní
zmn omezeni, jsou však povinni ped
provedením konkrétní zmny ve smyslu
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní

památkové péi, v platném znní, získat
závazné stanovisko obecního úadu obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Navrhovaná podoba památkové zóny
nekoliduje se schváleným územním plánem.
8

9

Obec Behy

Obec Kladruby
nad Labem

Obec Behy má schválený a platný územní plán, ve kterém
jsou vytvoeny územní rezervy pro umístní dležitých staveb
a zámr, které se týkají tzv, splavnní Labe – název Stupe
Pelou II. Protože se jedná o velmi významný zámr, který
Obec Behy podporuje a je zohlednn v platném územním
plánu, zdvoile požadujeme:
1. Soulad Opatení obecné povahy (dále jen OOP)
s platným územním plánem obce Behy a platným
územním plánem velkého územního celku
Pardubického kraje, a to ve všech souvislostech,
nejenom pojmov, ale i vcn a fyzicky správn.
Zejména
to,
aby
OOP
nebránilo
ani
nekomplikovalo realizaci zámru Stupe Pelou II
ve všech jeho fázích, vetn fází pípravy,
územního a stavebních ízení souvisejících s touto
strategicky dležitou stavbou.
2. Soulad OOP se zámrem zmny . 1 územního
plánu obce Behy, projednaným s dotenými
orgány, která je nyní ped veejným projednáním
24.9.2014 a následným schválením zastupitelstvem
obce. V západní ásti obce Behy se podle této
zmny . 1 plánuje zóna pro budoucí zástavbu
rodinnými domy apod.
3. Vyjmout z navrhované památkové zóny ást
západního katastrálního území vedle obce Behy
tak, aby ani nemohlo dojít ke stetu zájm v území
dle bod 1. a 2.

Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem na svém zasedání
dne 2.7.2014 posoudilo návrh opatení obecné povahy
o prohlášení ásti krajinného celku - území Kladrubské Polabí
za památkovou zónu, vyslovilo s tímto návrhem nesouhlas
a povilo starostu zpracovat a podat pipomínky a námitky.
Na základ toho obec podává tyto pipomínky a námitky.
I. Pipomínky k návrhu
Obec Kladruby nad Labem, jejíž celá zastavná ást
a katastrální území mají být do zamýšlené památkové zóny
zahrnuty, je navrhovaným opatením obecné povahy pímo
dotena, a proto vznáší podle 172 odst. 4 správního ádu tyto
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Výrok:
Námitce se vyhovuje ásten.
Hranice památkové zóny je v jihovýchodní
ásti upravena. Redukce hranic je provedena
vzhledem k zámru rozvoje infrastruktury
labské vodní cesty, Stupe Pelou.II.
Odvodnní:
Akceptovány jsou Politika územního
rozvoje,
Zásady
územního
rozvoje
Pardubického kraje a schválený územní
plán. Veejn prospšnou stavbu - Plavební
stupe Pelou II, schválenou v Zásadách
územního rozvoje Pardubického kraje je
nutné akceptovat. Prohlášení památkové
zóny Kladrubské Polabí tento zámr veejn
prospšné stavby nijak neomezí.
Dotená katastrální území k plavebnímu
stupni Pelou II jsou Behy a Pelou.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje.
Vlastníci pedmtných nemovitostí nejsou
bez dalšího ve výstavb nebo provádní
zmn omezeni, jsou však povinni ped
provedením konkrétní zmny ve smyslu
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, získat
závazné stanovisko obecního úadu obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitky se zamítají
Odvodnní:
MKR nejprve provilo, zda jde o podání
ve smyslu § 172 odst. 5 zákona . 500/2004
Sb., správní ád, ve znní pozdjších
pedpis (dále jen S), a to jak
z formálního, tak z materiálního hlediska.
Pedmtné podání obce Kladruby nad
Labem bylo vyhodnoceno jako námitka
splující podmínky stanovené v § 172 odst.
5 S, podle kterého mohou odvodnné

pipomínky.
a) Obec Kladruby nad Labem se pedevším neztotožuje
s právním názorem obsaženým v návrhu, že by památkovou
zónu bylo možno prohlašovat formou opatení obecné povahy.
Vyhlášení památkové zóny závažným zpsobem zasahuje do
vlastnických práv obce i jejích oban, kdy jejich vlastnická
práva budou výraznou mrou omezena, pokud jde o možnosti
oprav a rekonstrukce i nové výstavby na jejich
nemovitostech.
Podle l. 11 Listiny základních práv a svobod, která je souástí
ústavního poádku eské republiky, je vyvlastnní nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veejném
zájmu, a to na základ zákona a za náhradu.
Prohlášením památkové zóny však dochází k výraznému
omezení vlastnických práv obce i jejich oban, aniž by
k tomu zákon výslovn správní orgán zmocoval. V této
souvislosti nutno podotknout, že zákon o státní památkové
péi . 20/1987 Sb. byl schválen ješt ped vydáním Listiny
základních práv a svobod a je tedy teba jeho ustanovení touto
listinou korigovat.
Nepopiratelným faktem je, že vyhlášením památkové zóny
dochází k výraznému omezení vlastnických práv bez
poskytnutí jakékoliv náhrady a podepsaná obec je
pesvdena, že tento postup je v rozporu s Listinou
základních práv a svobod.
b) I kdyby bylo pipuštno, že stát má právo vyhlášením
památkové zóny do práv obcí a oban takto zasáhnout, pak je
to nepochybn možné jen v odvodnných pípadech, kdy
zájem na ochran kulturního ddictví pevyšuje zájem oban
na neomezený výkon vlastnických práv. O takovýto pípad se
však v projednávané vci nejedná.
Obec Kladruby nad Labem vbec nemá charakter památkové
zóny, naprosto v ní pevažuje výstavba provedená nejprve
v 20. a 30. letech 20. století (postupn rekonstruovaná v 2.
polovin 20. století) a výstavba v 60. a 70. letech 20. století.
V obci neexistuje souvislá zástavba starších dom a ani
jednotlivé domy, které by mly historický charakter.
Výjimkou je areál Národního hebína Kladruby nad Labem,
který však již byl národní kulturní památkou prohlášen a další
ochrany již nevyžaduje.
c) Obstát nemohou ani další argumenty pro zízení památkové
zóny v návrhu uvedené. Turistický ruch v obci a celém okolí
se souste uje výlun na areál hebína. Jeho návštvníci
prohlídkou hebína stráví pl dne až jeden den, déle se
v oblasti nezdržují a obci prakticky nic nepináší, když v obci
nejsou ani ubytovací ani stravovací kapacity na turisty
zamené.
Obec Kladruby nad Labem je pesvdena, že návrh
prohlášení památkové zóny by výrazn omezil její rozvoj,
když konen v samotném návrhu (str. 7 prvý odst.) je
uvedeno, že „Vyhlášením památkové zóny Kladrubské
Polabí se má zabránit nežádoucímu rozvoji území". Obec
musí protestovat, že správní orgán chce na základ velmi
problematických pínos bránit opatením obecné povahy
rozvoji území obce.
Jak již uvedeno shora, jediným skuten historickým objektem
v obci a okolí je Národní hebín Kladruby nad Labem. Ten
již byl vetn rozsáhlého areálu pozemk, které k hebínu
náleží, prohlášen národní kulturní památkou, ímž je ochrana
historického ddictví dostaten zajištna.
Na základ všech tchto skuteností obec navrhuje, aby
navrhované opatení obecné povahy v tomto znní schváleno
nebylo a pokud vbec bude památková zóna prohlašována,
aby do ní nebyla zahrnuta zastavná ást obce Kladruby nad
Labem vetn jejích místních ástí a rozvojového území pro
výstavbu rodinných dom.

18

námitky proti návrhu opatení obecné
povahy podat pouze vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatením obecné povahy pímo
doteny, a to do 30 dn ode dne zveejnní.
K jednotlivým bodm námitek
Ministerstvo kultury následující:

uvádí

K prohlašování památkové zóny formou
opatení obecné povahy:
Pravomoc
Ministerstva
kultury
R
prohlašovat památkové zóny byla na
ministerstvo
penesena
z krajských
národních výbor na základ zákona
. 425/1990 Sb., o okresních úadech,
úprav jejich psobnosti a o nkterých
dalších opateních s tím souvisejících,
konkrétn § 18 odst. 1 s odkazem na pílohu
II. tohoto zákona. Zpsob prohlašování
památkových zón vyplýval z § 6 ve spojení
s § 44 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi.
Dne 1. 7. 2008 nabyl úinnosti zákon
. 189/2008 Sb., jímž byla provedena novela
zákona . 20/1987 Sb. v jejímž rámci byl
zmnn § 44 památkového zákona, který do
té doby upravoval vztah zákona ke
správnímu ádu. § 6 odst. 1 zákona
. 20/1987 Sb. však nadále stanoví
pravomoc
Ministerstva
kultury
po
projednání s krajským s krajským úadem
prohlásit územní sídelní útvar nebo jeho ást
s menším podílem kulturních památek,
historické prostedí nebo ást krajinného
celku, které vykazují významné kulturní
hodnoty, za památkovou zónu a urit
podmínky její ochrany, nicmén forma
tohoto prohlášení není zákonem stanovena.
Toto ustanovení lze považovat za dostaten
urité na to, aby splnilo požadavky
materiálního pojetí institutu opatení obecné
povahy podle ásti šesté zákona . 500/2004
Sb., správního ádu, ve znní pozdjších
pedpis, tak, jak jej vymezuje ustálená
judikatura (srov. nap. rozhodnutí sp. zn. Pl.
ÚS 14/07 z 19. listopadu 2008 nebo
rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 2239/07 ze dne
17. bezna 2009) a odborná literatura
(VEDRAL, Josef. Správní ád: komentá.
2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA
POLYGON, 2012, s. 1333-1341. ISBN 97880-7273-166-4.). Z materiálního pojetí
tohoto institutu vyplývá, že k vydání
opatení obecné povahy není nezbytné
výslovné zákonné zmocnní, nýbrž staí
naplnní pojmových znak (konkrétnost
pedmtu a obecnost adresát) a zákonem
zakotvená pravomoc píslušného orgánu.
Charakteru aktu prohlášení uritého území
za památkovou zónu navíc odpovídá svou
povahou i obsahem více institut opatení
obecné povahy nežli právní pedpis, nebo
se zde jedná o správní akt s konkrétním
pedmtem smovaný neuritému potu
adresát.
Analogicky
k prohlašování
památkových zón a s ním spojenému
nepímému zásahu do vlastnického práva
funguje v eském právním ádu od roku
2006
institut
územn
plánovací
dokumentace v podob územních plán
obcí, které jsou také vydávány formou
opatení obecné povahy.

II. Námitky k návrhu
Obec Kladruby nad Labem je krom jiného vlastníkem
pozemk parcelní íslo 38, 39/1, 39/3, 139/2, 169/3, 169/8,
170, 212/13, 212/17, 212/18, 212/22, 212/23, 212/24, 21/25,
212/26, 212/27, 212/28, 212/29, 212/30, 212/31, 212/32,
212/40, 212/42, 212/46, 212/48, 212/49, 212/57, 212/69,
212/70, 223/1, 223/2, 224, 228, 229/1, 229/2, 230, 233/1,
233/2, 236, 237, 240, 248, 250/2, 285/4, 460/5, 460/6, 516/23,
516/24, 516/25, 516/27, 516/28, 516/29, 516/30, 516/31,
516/32, 539/1, 540, 541, 513, 544, 545, 546, 547/1, 548/1,
548,2 549, 550/8, 550/9, 550/10, 550/11, 550/12, 550/13,
550/14, 550/15, 550/16, 550/17, 550/18, 550/19, 550/20,
550/21, 550/22, 552, 553/2, 553/3, 553/4, 554/1, 555/1, 555/2,
556, 557, 558, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 584, v k.ú. Kladruby nad Labem a dom .
p. 11, 75, 110 Kladruby nad Labem.
Souasn je vlastníkem p. p. . 83, 257, 258, 259, 260 v k. ú.
Selmice.
Nkteré pozemkové parcely v k. ú. Kladruby n. L. a pozemky
v selmickém katastru jsou zahrnuté do Národní kulturní
památky Národního hebína Kladruby n. L. rozhodnutím
vlády R od roku 1995. Již tímto rozhodnutím byla obec
omezena ve svém rozvoji.
Jako vlastník tchto nemovitostí proto vznáší, podle § 172
odst. 5 správního ádu, námitky proti shora uvedenému návrhu
opatení obecné povahy.
I v rámci námitek opakuje obec všechny argumenty uvedené
shora v l. 1 v rámci pipomínek k návrhu a znovu namítá, že
navrhovaným opatením by byla nedvodn omezena její
vlastnická práva k nemovitostem, které jí náleží. Obec má
zájem svoje nemovitosti sloužící všem obanm, zejména
veejná prostranství a budovy sloužící obanm, spravovat
podle vlastního uvážení volených orgán a pání oban. Chce
mít možnost nadále obec rozvíjet novou výstavbou
odpovídající požadavk, na bydlení v 21. století.
Administrativní omezení tchto zámr není na míst
a s výslovn deklarovaným zámrem na zamezení rozvoje
obce nemže obec ani její obané souhlasit.
Podle pesvdení obce nelze obec, která se pirozen vyvíjela
do dnešní podoby bžné eské obce v 21. století
zakonzervovávat nebo spíše vracet do poátku 19. století, kdy
byl do dnešní podoby pestavn areál hebína a umle rozvoj
obce brzdit.
Z tchto dvod obec navrhuje, aby pokud vbec bude
památková zóna prohlašována, aby do ní nebyla zahrnuta
zastavná ást obce Kladruby nad Labem vetn jejích
místních ástí a rozvojové území pro výstavbu rodinných
dom.

K namítanému omezení vlastnického práva
vlastník nemovitostí bez náhrady uvádíme,
že doteným vlastníkm nemovitostí náleží
zákonná práva, která ve svém souhrnu
pedstavují
náhradu
za
omezení
vlastnického práva ve smyslu l. 11 odst. 4
Listiny základních práv a svobod. Tato
náhrada je upravena v § 14 odst. 7 zákona
. 20/1987 Sb., o státní památkové péi,
v platném znní, a spoívá v tom, že
v pípad obnovy takové nemovitosti se
poskytuje bezplatná odborná pomoc,
podklady a informace. Zde odkazujeme na
nález Ústavního soudu I. ÚS 35/94 ze dne
23. 6. 1994. Je také nutné uvést, že vlastník
nemovitosti je na základ l. 11 odst. 3
Listiny základních práv a svobod svým
vlastnictvím vázán, kdy tento lánek
stanoví, že vlastnictví nesmí být zneužito na
újmu práv druhých anebo v rozporu se
zákonem chránnými obecnými zájmy.
Mezi tyto zájmy nesporn patí také zájem
na ochran kulturních hodnot.
K namítanému omezení vlastnických
práv k nemovitostem:
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje.
Vlastníci pedmtných nemovitostí nejsou
bez dalšího ve výstavb nebo provádní
zmn omezeni, jsou však povinni ped
provedením konkrétní zmny ve smyslu
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, získat
závazné stanovisko obecního úadu obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Upozorujeme též na to, že i bez prohlášení
daného území za památkovou zónu zde
existuje povinnost vyžádat si pro
plánovanou výstavbu nebo zmnu napíklad
závazné stanovisko i rozhodnutí jiných
dotených orgán.
Ministerstvo kultury si je vdomo možného
stetu individuálních zájm vlastník
na užívání nemovitostí dle svých pedstav
a obecného zájmu na ochran kulturního
ddictví, nicmén zásah do vlastnických
práv dotených vlastník nemovitostí
v podob prohlášené památkové zóny je
možné považovat za pimený vzhledem
k cíli, k nmuž smuje, tedy k ochran
a zachování kulturních hodnot.
K charakteru památkové zóny:
Z jádrové ásti památkové zóny nelze
vyjímat jednotlivé ásti území. U Kladrub
nad Labem zaíná jádrové území památkové
zóny. Spolu s obcí Kladruby nad Labem ji
tvoí krajina hebína, která je unikátním
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10

Pavel Vank,
eany nad
Labem

Nesouhlas s prohlášením mého pozemku jako památkovou
zónu Kladrubské Polabí.
Jako vlastník nemovitostí jsem zásadn proti, aby mj RD
. p. 11 na stp. p. . 63/1 a pozemky p.. 407/1, 405 a 575
v k.ú. eany nad Labem byly zahrnuty do památkové zóny
Kladrubské Polabí.
Odvodnní:
Nemovitost je nov zrekonstruovaná a nemá žádné památkové
rysy. Prbžné opravy by se pak razantn prodražily a vnímám
to jako omezování vlastnických práv. Úpln staí, že
nemovitost je ohrožována každoron povodnmi, protože je
v tsné blízkosti Labe.

11

Marie a Oldich
Markovi,
eany nad
Labem

Nesouhlas s prohlášením mého pozemku jako památkovou
zónu Kladrubské Polabí.
Jako vlastníci nemovitostí jsme zásadn proti, aby náš RD .p.
10 na stp.p.. 62 a pozemku p.. 347 v k.ú. eany nad Labem
byly zahrnuty do památkové zóny Kladrubské Polabí.
Odvodnní:
Nemovitost je nov zrekonstruovaná a nemá žádné památkové
rysy. Prbžné opravy by se pak razantn prodražily a vnímám
to jako omezování vlastnických práv. Úpln staí, že
nemovitost je ohrožována každoron povodnmi, protože je v
blízkosti Labe.

12

Miroslava
Viterová,
Labtín

Jako majitelka pozemku p.. 166, v k.ú. Labtín sdluji, že
nesouhlasím se zahrnutím tohoto pozemku do památkové
zóny.
Odvodnní
Z historického ani jiného hlediska není k tomu dvod. Naopak
historicky je pirozenou hranicí oblasti Kladrubského hebína
eka Labe ze strany Kladrub n. L. a aktivity Kladrubského
hebína tuto pirozenou hranici nepesahovaly.

13

Libor ábelka,
Zdechovice

Nesouhlas s prohlášením mého pozemku jako památkovou
zónu Kladrubské Polabí.
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píkladem
formování
a
využívání
odvíjejícího se od chovu koní. Táhne se od
obce na západ a pedstavuje podstatnou ást
stední a západní tetiny zóny. Jedná se
v pevážné míe o areál Hebína Kladruby
nad Labem, který byl prohlášen za národní
kulturní památku.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Z jádrové ásti památkové zóny nelze
vyjímat jednotlivé ásti území. Prohlášení
památkové
zóny
nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje.
Vlastníci pedmtných nemovitostí nejsou
bez dalšího ve výstavb nebo provádní
zmn omezeni, jsou však povinni ped
provedením konkrétní zmny ve smyslu §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, získat
závazné stanovisko obecního úadu obce
s rozšíenou psobností. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Z jádrové ásti památkové zóny nelze
vyjímat jednotlivé ásti území. Prohlášení
památkové
zóny
nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Z památkové zóny, která je kompaktním
územím, nelze vyjímat dílí ásti, kterými
jsou jednotlivé pozemky.
Jde o krajinu, jejíž osou je eka Labe.
Kombinace hebína, jeho krajináského
parku a nezastavných ploch obcí Trnávka,
eany nad Labem a Labtín, umožují
v rámci památkové zóny zahrnout úsek
labského území s obma behy, tj. obraz
meandrující eky.
Výrok:
Námitka se zamítá.

Odvodnní
Nesouhlasím s navrhovaným vytýením památkové zóny,
a aby památková zóna nijak nezasahovala do katastru een n.
L. a Labtína.

14

Hana a Václav
Popkovi,
eany nad
Labem

Jako majitelé pozemk . 180/12 a 180/21 v KÚ eany nad
Labem podáváme nesouhlas se zaazením pozemk do
památkové zóny Kladrubské Polabí.
Odvodnní
Nevidíme žádný dvod, nebo tam není žádný krajinný prvek.

15

Antonín Khop,
Chvatruby

Jako majitel pozemku p.. 468/72 a 468/64. v k. ú. Labtín
sdluji, že nesouhlasím se zahrnutím tohoto pozemku do
památkové zóny.
Odvodnní
Z historického ani jiného hlediska není k tomu dvod. Naopak
historicky je pirozenou hranicí oblasti Kladrubského hebína
eka Labe ze strany Kladrub n. L. a aktivity Kladrubského
hebína tuto pirozenou hranici nepesahovaly.

16

Ing. Otakar
Rýdl,
Chvaletice

Jako vlastník nemovitostí v doteném území, tj. pozemku p..
74 jehož souástí je stavba - budova (rodinný dm) s .p. 19
a pozemku p.. 75 v obci Kladruby nad Labem, k.ú. Kladruby
nad Labem (665410), jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatením obecné povahy pímo doteny a v souladu s § 172
odst. 5 zákona . 500/2004 Sb. (Správní ád), v platném znní,
vznáším tímto námitku proti návrhu Opatení obecné povahy o
prohlášení ásti krajinného celku - území Kladrubské Polabí
za památkovou zónu v zákonem stanovené lht 30 dn ode
dne jeho zveejnní (zveejnno dne 30.6.2014). Dle mého
názoru a pesvdení vydání Opatení obecné povahy
o prohlášení ásti krajinného celku - území Kladrubské Polabí
za památkovou zónu by významn a nepimen zasáhlo do
mých vlastnických práv bez dostaten zetelných
a objektivn zdvodnitelných dvod.
Odvodnní
1. Nemovitost v mém vlastnictví je vybudována ve stylu, který
je architektonicky
odpovídající a typický pro souasnou zástavbu na vesnici ve
stylu druhé poloviny
minulého století a poátku tohoto století a není tedy dokladem
historického vývoje do souasné doby v tzv. Kladrubském
Polabí, nebo nemá žádnou historicky významnou hodnotu,
stejné jako pevažující zástavba obce Kladruby nad Labem,
která je realizována v podobném stylu. Není mi známa ani
žádná souvislá historická zástavba rodinných dom v obci
nebo samostatné domy, které by bylo možno považovat za
historické.
2. Nemovitost v mém vlastnictví nemá ani žádnou souvislost
i pímý vztah k historickým událostem i významným
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Odvodnní:
Námitka není dostaten konkrétní, chybí
odvodnní. Dále uvádíme, že jde o krajinu,
jejíž osou je eka Labe. Kombinace
hebína,
jeho
krajináského
parku
a nezastavných ploch obcí Trnávka,
eany nad Labem a Labtín, umožují
v rámci památkové zóny zahrnout úsek
labského území s obma behy, tj. obraz
meandrující eky.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Námitka
není
dostaten
konkrétní
a odvodnná.
Z památkové zóny, která je kompaktním
územím, nelze vyjímat dílí ásti, kterými
jsou jednotlivé pozemky. Dále uvádíme, že
jde o krajinu, jejíž osou je eka Labe.
Kombinace hebína, jeho krajináského
parku a nezastavných ploch obcí Trnávka,
eany nad Labem a Labtín, umožují
v rámci památkové zóny zahrnout úsek
labského území s obma behy, tj. obraz
meandrující eky.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Z památkové zóny, která je kompaktním
územím, nelze vyjímat dílí ásti, kterými
jsou jednotlivé pozemky.
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jde o krajinu,
jejíž osou je eka Labe. Kombinace
hebína,
jeho
krajináského
parku
a nezastavných ploch obcí Trnávka,
eany nad Labem a Labtín, umožují v
rámci památkové zóny zahrnout úsek
labského území s obma behy, tj. obraz
meandrující eky.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln

osobnostem naší historie.
3. Nemovitost v mém vlastnictví nemá ani žádnou souvislost
i pímý vztah s historií, která je bytostn spjata se založením
a rozvojem hebína.
4. Nemovitosti v mém vlastnictví nemají ani žádnou souvislost
s areálem Hebína Kladruby nad Labem, který byl prohlášen
za národní kulturní památku.
5. Vydání Opatení obecné povahy o prohlášení ásti
krajinného celku – území Kladrubské Polabí za památkovou
zónu by významn zasáhlo a omezilo moje práva vztahující se
k nakládání s nemovitostmi v mém vlastnictví tj. pedevším
možnosti oprav i rekonstrukcí nemovitostí pop. i nové
výstavby.

17

Olga Hájková,
Labtín

Vzhledem k výše uvedeným dvodm nemá zahrnutí pevážné
plochy zastavné ásti obce a tedy i mých nemovitostí do
památkové zóny opodstatnní a žádám tímto, aby návrh
Opatení obecné povahy o prohlášení ásti krajinného celku –
území Kladrubské Polabí za památkovou zónu nebyl
v pedloženém znní schválen a nemovitosti v mém vlastnictví
jako souást zastavné ásti obce, zejména rodinnými domy,
nebyly do památkové zóny zahrnuty a nestaly se její souástí.
Nesouhlasím se zámrem prohlášení ásti krajinného celku území Kladrubského Polabí za památkovou zónu tohoto
pozemku p.. 67/2 a 67/4 v k.ú. 744778 do památkové zóny.
Odvodnní
Není k tomu dvod, o pozemek se staráme nkolik generací
a ze strany Kladrub n. L. a hebína nikdy nebyla žádná
aktivita.

18

Zdenka
Bendová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo169/2 a domu
.p./.e. 94/1 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.

Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Námitka není dostaten odvodnna.
Z památkové zóny, která je kompaktním
územím, nelze vyjímat dílí ásti, kterými
jsou
jednotlivé
pozemky.
Území
Kladrubského Polabí není vázáno pouze na
hebín a jeho aktivity. Za cíl si klade
ochranu širšího území Polabí s dochováním
charakteristik.
Jde o krajinu, jejíž osou je eka Labe.
Kombinace hebína, jeho krajináského
parku a nezastavných ploch obcí Trnávka,
eany nad Labem a Labtín, umožují
v rámci památkové zóny zahrnout úsek
labského území s obma behy, tj.obraz
meandrující eky.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
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Radek Kasala,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo107/2 a domu
.p./.e. 32 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Oldich
Hubený,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 516/51 a 516/12
a domu .p./.e. 122 v obci Kladruby nad Labem
a katastrálním území 575178.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
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Karel Doskoil,
Semín

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 86, 233 a domu
.p./.e. 211/47 v obci Semín a katastrálním území Semín.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Semín
nejsou významným dokladem historického vývoje až do
souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ing. Milan
Tenušák,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 212/37 a domu
.p./.e. 136 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
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a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové

Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Pavel Bohá,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 516/49 a domu
.p./.e. 120 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Edwarda
Boháová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 516/49 a domu
.p./.e. 120 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
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péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci

a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Monika
Kroupová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 169/2 a domu . p.
94 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Dagmar
Uhrová, Praha
10

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 94, 95 a domu . p.
17 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
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pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.

celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Martin Ludvík,
Pardubice

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 93 a domu . p. 18
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Miroslava
Pasecká,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 123 a 124, 125,
126, 227 a domu
.p. 84 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
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Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi

nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Eva Nováková,
Pardubice

Jsem
vlastníkem
nemovitosti
parcelní
íslo
123,124,125,126,227 a domu .p. 84 v obci Kladruby nad
Labem a katastrálním území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jan Pokorný,
Hoice

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 93, 66, 64/1, 64/2
a domu .p. 18, 56 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
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uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si

nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Diana
Žlumovová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 212/41 a 212/64
a domu .p./.e. 133 v obci Kladruby nad Labem a
katastrálním území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ing. Petr

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 212/41 a 212/64 a
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klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:

Žlumov,
Kladruby nad
Labem

domu .p./.e. 133 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Vladimíra
Grundmannová,
Žaclé

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 198/3 a domu
.p./.e. 109 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
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Kvtoslava
íhová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 198/2 a domu
.p./.e. 108 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Zdenk íha,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 198/2 a domu
.p./.e. 108 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
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František
erný,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 198/1 a domu
.p./.e. 31 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jana
Hniliková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 40,42 a domu .p.
7 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
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stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné

Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Josef Kroulík,
Praha

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 76 a domu .p. 8 v
obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby nad
Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Kamil Sejek,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 44 a domu .p. 9 v
obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby nad
Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.

33

stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího

e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
.
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Václav Šrámek,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 46,47 domu .p. 10
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Pavel Vaha,
áslav

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 6 a domu .p. 12 v
obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby nad
Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
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ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Podání bylo posouzeno jako námitka, nebo
se jedná o vlastníka domu .p.12, ale k
nemovitosti p.. 6 má oprávnní jiný
vlastník. Tato nemovitost je ve vlastnictví
státu. Vznesená námitka byla zamítnuta
pedevším z toho dvodu, že území
Kladrubského Polabí není vázáno pouze na
hebín a jeho aktivity. Za cíl si klade
ochranu širšího území Polabí s dochováním
charakteristik. Jedná se o kombinaci
hebína, jeho krajináského parku a dalších
navazujících ploch s významnými stopami a
indiciemi uvedeného procesu kultivace a

významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Valerie
Hellingerová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 51 a domu .p. 13
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ivana
Urbanová,
Praha

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 260, 261 a domu
.p. 16 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
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využívání související s hebínem. Obec
Kladruby nad Labem se nachází v jádrovém
území památkové zóny a z takového území
nelze zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s
dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s

vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Bohumil Mužík,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 143 a domu .p. 21
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Pavel Smutný,
Chvaletice

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 156 a domu .p. 20
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
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dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s
dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.

nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ing. Petr
Žlumov,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 592, 160, 161 a
domu .p. 24 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s
dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s
dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
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Olga
Žlumovová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 592, 160, 161 a
domu .p. 24 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jaromír Louda,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 582,163,162,151/2
a domu .p. 25 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s
dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s
dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých

lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
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Jaroslav Cink,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 208, 209 a domu
.p. 27 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Helena
Antochová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 206, 207 a domu
.p. 28 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
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Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí s
dochováním charakteristik. Jedná se o
kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch s
významnými
stopami
a
indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo o
sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko obecního úadu obce s
rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny z
hlediska památkové pée pípustné a
souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že §
14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ s
odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají o
plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné

Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Mgr. Ivana
Dubcová, Praha

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 204 a domu .p. 29
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Václav Dubec,
Nejdek

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 204 a domu .p. 29
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
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stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího

e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Zdenk Bursík,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 83 a domu .p. 36
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Stanislava
Verunáová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 100 a domu .p. 37
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
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ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje

významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.

55

Ing. Zbynk
Rozlivka, BrnoŽidenice

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 127, 128, 225, 226
a domu .p. 49 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Václava
Pražmová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 98, 99 a domu .p.
52 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
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zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání

vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Kateina Krejí,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 87 a domu .p. 53
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Lenka Kronová,
Píbram

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 129 a domu .p. 61
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
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související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí

vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Mgr. Hana
Gabrielová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 153, 154, 155 a
domu .p. 65 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.

60

enk Gabriel,
Kladruby nad
Labem

Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 153, 154, 155 a
domu .p. 65 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
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s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Obdržené podání, jež bylo oznaeno jako
námitka, bylo Ministerstvem kultury
posouzeno s ohledem na § 37 odst. 1
správního ádu podle jeho skuteného
obsahu, piemž bylo zjištno, že paní Mgr.
Hana Gabrielová nemá vlastnické právo
k žádné z uvedených nemovitostí. Proto
bylo toto podání vyhodnoceno jako
pipomínka a je uvedeno níže v tabulce mezi
pipomínkami, a to pod . 5.

Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad

století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Josef Kroulík,
Praha

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 78 a domu .p. 67
v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ing. Jaroslav
Votava, Praha
(spoluvlastnictv
í
Ing. Jiina
Votavová 3/4,
Ing. Jaroslav
Votava 1/4)

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 67/1, 67/2, 68/1,
68/2, 69/1, 69/2 a domu .p. 69 v obci Kladruby nad Labem a
katastrálním území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
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Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se

a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jitka
Bendžíková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 131/1 a domu .p.
71 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Kateina
Hrnálová,
Vysoká n.L.

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 70, 71 a domu .p.
78 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
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o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.

Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Zdenka
Fejtková, Praha

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 70, 71 a domu .p.
78 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
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Helena
Hanušová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 263, 273/2, 243 a
domu .p. 88 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Josef Hanuš,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 263, 273/2, 243 a
domu .p. 88 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
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Václav
Vanura,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 169/2 a domu .p.
94 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Marie
Vanurová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 169/2 a domu .p.
94 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
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§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude

nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Anna
Fofoková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 169/2 a domu .p.
94 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Zdenk
Fofoka,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 169/2 a domu .p.
94 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
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uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením

výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jitka
Vanurová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 591, 158/2, 158/1
a domu .p. 95 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.

73

Ivana
Frantíková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 169/6 a domu .p.
96 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
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konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení

a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Hana
Kvasniková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 169/5 a domu .p.
97 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území Kladruby
nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.

75

Ladislav
Prorok,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 73/2, 73/1 a domu
.p. 102 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
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specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území

a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jiina
Proroková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 73/2, 73/1 a domu
.p. 102 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Josef Balihar

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 112/12 a domu .p.
103 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
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památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského

a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Josef ejka,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 112/12 a domu .p.
103 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Zdeka
ejková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 112/12 a domu .p.
103 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.

parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
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Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jií Vodika,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 72/3 a domu .p.
107 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
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Milan Tluho,
Kladruby nad
Labem

Jsem spoluvlastníkem nemovitosti parcelní íslo 516/15 a
516/48 a domu .p. 119 v obci Kladruby nad Labem a
katastrálním území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Marie
Tluhoová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 516/159 a 516/48 a
domu .p. 119 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
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Michal
Kadeka,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 210/11 a 210/12 a
a domu .p./.e. - v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ludvíka
Kadeková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 210/11 a 210/12 a
a domu .p./.e. - v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
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Karel Doskoil,
Semín

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 262 a a domu
.p./.e. - v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Milan Hubený,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 96/2 a a domu
.p./.e. 33 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
nevyplnno..
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
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z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2

uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jana
Cincibuchová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 212/38 a domu
.p./.e. 126 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Vra
Machková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 516/47 a domu
.p./.e. 118 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
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zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo

d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jindiška
Havlíková,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 212/63 a domu
.p./.e. 131 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jií Havlíek,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 212/63 a domu
.p./.e. 131 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
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o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze

b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ivana Benešová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 212/47 a domu
.p./.e. 128 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Zdeka
Balážová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 177/1, 177/2, 178
a domu .p./.e. 64 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
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zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch

nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Ján Baláž,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 177/1, 177/2, 178 a
domu .p./.e. 64 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Jana
Doležalová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 195, 196, 197 a
domu .p./.e. 81 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.

s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno

Odvodnní
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Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Nadžda
Doubravová a
Libor
Doubrava,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 187 a domu
.p./.e. 83 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
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Libor Doubrava

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 185 a domu
.p./.e. 86 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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PhDr. Helena
edíková, Praha

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 110, 111 a domu
.p./.e. 90 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním území
Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.
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Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výrok:
Námitka se zamítá.
Odvodnní:
Území Kladrubského Polabí není vázáno
pouze na hebín a jeho aktivity. Za cíl si
klade ochranu širšího území Polabí
s dochováním charakteristik. Jedná se
o kombinaci hebína, jeho krajináského
parku a dalších navazujících ploch
s významnými stopami a indiciemi
uvedeného procesu kultivace a využívání
související s hebínem. Obec Kladruby nad
Labem se nachází v jádrovém území
památkové zóny a z takového území nelze
zastavnou ást obce vyjmout.
Prohlášení památkové zóny nepedstavuje
zakonzervování území ve stávající podob,
jeho
cílem
je pedevším
udržení
specifického charakteru území, což samo
o sob zmny území nevyluuje. Vlastníci
pedmtných nemovitostí nejsou bez dalšího
ve výstavb nebo provádní zmn omezeni,
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští

možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.

Pipomínky:
Po..
1

Pipomínkové
místo
eany nad
Labem

Pipomínka
Obec eany nad Labem se domnívá, že návrh Památkové
zóny je zpracován nedostaten a bez pihlédnutí k negativním
dopadm, které by vyhlášení památkové zóny mohlo mít na
území obce. Zcela nedostatené je odvodnní, pro nebyl
v návrhu respektován tok Labe a zóna tak zasahuje území obce
eany nad Labem, kde je vazba provozu hebína
neprokazatelná. Požadujeme na základ našich pipomínek
komplexní pepracování návrhu památkové zóny.
lánek 1, Pedmt ochrany
Obec eany nad Labem a celá levobežní ást podél toku
Labe v návrhu Obecného opatení je nejen z historického
hlediska, ale zejména s ohledem na stávající charakteristiku
území 20. a 21. století ve zcela zanedbatelné interakci
s chovem koní hebína v Kladrubech nad Labem, a to ze
všech dostupných hledisek pírodního, kulturního i sociáln
ekonomického charakteru, kdy pirozená hranice je vytýena
tokem Labe a absencí turisticky zajímavých lokalit na území
ean i možností turistických pechod pes eku od Kladrub.
V návrhu opatení dále následuje obecný výet charakteristik
území, které by bylo možné bez komplikací aplikovat
jakékoliv území v blízkosti vodního toku. Definice vymezení
území je v tomto aspektu zcela nedostatená, nepostihující
dvody ochrany území, jeho jedinenost.
lánek 2, Podmínky ochrany
Podmínky ochrany jsou stanoveny ist v obecné rovin bez
zohlednní individuálních vlastností území. Nastavená kritéria
jsou natolik obecná a subjektivní, že mohou vytváet prostor
pro nepimenou tvrdost úad, i dokonce korupní,
obstrukní potenciál pi výkonu ochrany území. Aplikace
uvedených podmínek ochrany mže vést k úplné paralýze
údržby a rozvoje území, kdy by pinášela nejistoty pro
investice oban i obcí.
Další uvedené podmínky jsou již souástí územního plánu
a rozvoje obce a jedná se duplicitu, která pouze vytváí
komplikace pi aplikaci a prostor pro budoucí soudní spory.
Odvodnní
„Úelem vyhlášení krajinné památkové zóny Kladrubské
Polabí je zvýšená ochrana kulturn historických a pírodních
hodnot specifické ásti krajiny na stedním toku eky Labe
a jejich pokrytí v celé jejich územní a obsahové integrit."
„K poznání kulturn historických a pírodních hodnot
významn pispl stavebn historický przkum, který pro areál
národní kulturní památky Hebín v Kladrubech nad Labem
zpracoval Národní památkový ústav již v roce 2003, a to
v kontextu širších územních vazeb a s deklarací poteby
ošetení hodnot v rámci plošné památkové ochrany. Potebu
ošetení kulturn historických a pírodních hodnot v rozsahu
územní a obsahové integrity a udržitelného rozvoje území
navrhuje také Management Plan, který v roce 2010 zpracoval
a v roce 2012 aktualizoval ateliér New Visit s. r. o. "
Poteba památkové zóny byla pouze konstatována, studie
nejsou souástí odvodnní, není ani na n uveden
hypertextový odkaz, i jiný zpsob jejich zpístupnní
veejnosti, míra rozsahu zóny nebyla tedy žádným zpsobem
objektivn prokázána, chybí podrobná analýza kulturních,
historických, krajinných, ekonomicko-sociálních a dalších
vazeb ve vztahu k hebínu, která by takový zásah do
majetkových práv obcí a oban dostaten odvodovala.
Další pouze historická analýza odvoduje pítomnost
památkové zóny po pravé stran Labe, nikoliv po stran levé.
Pínosy památkové zóny pro region
Vyhlášení krajinné památkové zóny je v souladu se zájmy
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Obec eany nad Labem zaslala
Ministerstvu kultury podání oznaené jako
pipomínky a námitky. Toto podání bylo
Ministerstvem kultury v souladu s § 37 odst.
1 správního ádu vyhodnoceno podle svého
obsahu jako námitky podle § 172 odst. 5
správního ádu i pipomínky podle § 172
odst. 4 správního ádu, piemž následn
došlo k jejich zvážení a vypoádání.
Rozhodnutí o uplatnných námitkách obce
eany nad Labem je uvedeno pod . 6 výše
v této tabulce, která je souástí odvodnní
opatení obecné povahy.

rozvoje regionu. Zatímco pée o území národní kulturní
památky probíhá tradiním zpsobem, rozvoj a udržitelnost
v krajinné památkové zón je možné ídit ve smyslu aktivní
podpory služeb cestovního ruchu, agroturistiky, udržitelného
zemdlství a služeb.
Není uveden žádný pínos pro zóny podél levé strany toku
Labe, který hebín žádným zpsobem nevyužívá. Do území
nevedou ani žádné reálné trasy pro hipoturistiku. Díky
špatnému napojení pro turistické trasy nelze ani oekávat vyšší
návštvnost území z hlediska pohostinství a podobn.

2

Obec Kladruby
nad Labem

V rámci celého dokumentu nejsou uvedena negativa, která
památková zóna pinese, to lze považovat za zásadní
nedostatek zdvodnní. Není provedena ani analýza právních
rizik spojených s vyhlášením památkové zóny z hlediska
možného zmaení aktuáln probíhajících, i zvažovaných
investic v území.
Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem na svém zasedání
dne 2.7.2014 posoudilo návrh opatení obecné povahy
o prohlášení ásti krajinného celku - území Kladrubské Polabí
za památkovou zónu, vyslovilo s tímto návrhem nesouhlas
a povilo starostu zpracovat a podat pipomínky a námitky.
Na základ toho obec podává tyto pipomínky a námitky.
I. Pipomínky k návrhu
Obec Kladruby nad Labem, jejíž celá zastavná ást
a katastrální území mají být do zamýšlené památkové zóny
zahrnuty, je navrhovaným opatením obecné povahy pímo
dotena, a proto vznáší podle 172 odst. 4 správního ádu tyto
pipomínky.
a) Obec Kladruby nad Labem se pedevším neztotožuje
s právním názorem obsaženým v návrhu, že by památkovou
zónu bylo možno prohlašovat formou opatení obecné povahy.
Vyhlášení památkové zóny závažným zpsobem zasahuje do
vlastnických práv obce i jejích oban, kdy jejich vlastnická
práva budou výraznou mrou omezena, pokud jde o možnosti
oprav a rekonstrukce i nové výstavby na jejich
nemovitostech.
Podle l. 11 Listiny základních práv a svobod, která je souástí
ústavního poádku eské republiky, je vyvlastnní nebo
nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veejném
zájmu, a to na základ zákona a za náhradu.
Prohlášením památkové zóny však dochází k výraznému
omezení vlastnických práv obce i jejich oban, aniž by
k tomu zákon výslovn správní orgán zmocoval. V této
souvislosti nutno podotknout, že zákon o státní památkové
péi . 20/1987 Sb. byl schválen ješt ped vydáním Listiny
základních práv a svobod a je tedy teba jeho ustanovení touto
listinou korigovat.
Nepopiratelným faktem je, že vyhlášením památkové zóny
dochází k výraznému omezení vlastnických práv bez
poskytnutí jakékoliv náhrady a podepsaná obec je
pesvdena, že tento postup je v rozporu s Listinou
základních práv a svobod.
b) I kdyby bylo pipuštno, že stát má právo vyhlášením
památkové zóny do práv obcí a oban takto zasáhnout, pak je
to nepochybn možné jen v odvodnných pípadech, kdy
zájem na ochran kulturního ddictví pevyšuje zájem oban
na neomezený výkon vlastnických práv. O takovýto pípad se
však v projednávané vci nejedná.
Obec Kladruby nad Labem vbec nemá charakter památkové
zóny, naprosto v ní pevažuje výstavba provedená nejprve
v 20. a 30. letech 20. století (postupn rekonstruovaná v 2.
polovin 20. století) a výstavba v 60. a 70. letech 20. století.
V obci neexistuje souvislá zástavba starších dom a ani
jednotlivé domy, které by mly historický charakter.
Výjimkou je areál Národního hebína Kladruby nad Labem,
který však již byl národní kulturní památkou prohlášen a další
ochrany již nevyžaduje.
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Obec Kladruby nad Labem zaslala
Ministerstvu kultury podání oznaené jako
námitky a pipomínky. Toto podání bylo
Ministerstvem kultury v souladu s § 37 odst.
1 správního ádu vyhodnoceno podle svého
obsahu jako námitky podle § 172 odst. 5
správního ádu i pipomínky podle § 172
odst. 4 správního ádu, piemž následn
došlo k jejich zvážení a vypoádání.
Rozhodnutí o uplatnných námitkách obce
Kladruby nad Labem je uvedeno pod . 9
výše v této tabulce, která je souástí
odvodnní opatení obecné povahy.

c) Obstát nemohou ani další argumenty pro zízení památkové
zóny v návrhu uvedené. Turistický ruch v obci a celém okolí
se souste uje výlun na areál hebína. Jeho návštvníci
prohlídkou hebína stráví pl dne až jeden den, déle se
v oblasti nezdržují a obci prakticky nic nepináší, když v obci
nejsou ani ubytovací ani stravovací kapacity na turisty
zamené.
Obec Kladruby nad Labem je pesvdena, že návrh
prohlášení památkové zóny by výrazn omezil její rozvoj,
když konen v samotném návrhu (str. 7 prvý odst.) je
uvedeno, že „Vyhlášením památkové zóny Kladrubské
Polabí se má zabránit nežádoucímu rozvoji území". Obec
musí protestovat, že správní orgán chce na základ velmi
problematických pínos bránit opatením obecné povahy
rozvoji území obce.
Jak již uvedeno shora, jediným skuten historickým objektem
v obci a okolí je Národní hebín Kladruby nad Labem. Ten
již byl vetn rozsáhlého areálu pozemk, které k hebínu
náleží, prohlášen národní kulturní památkou, ímž je ochrana
historického ddictví dostaten zajištna.
Na základ všech tchto skuteností obec navrhuje, aby
navrhované opatení obecné povahy v tomto znní schváleno
nebylo a pokud vbec bude památková zóna prohlašována,
aby do ní nebyla zahrnuta zastavná ást obce Kladruby nad
Labem vetn jejích místních ástí a rozvojového území pro
výstavbu rodinných dom.
II. Námitky k návrhu
Obec Kladruby nad Labem je krom jiného vlastníkem
pozemk parcelní íslo 38, 39/1, 39/3, 139/2, 169/3, 169/8,
170, 212/13, 212/17, 212/18, 212/22, 212/23, 212/24, 21/25,
212/26, 212/27, 212/28, 212/29, 212/30, 212/31, 212/32,
212/40, 212/42, 212/46, 212/48, 212/49, 212/57, 212/69,
212/70, 223/1, 223/2, 224, 228, 229/1, 229/2, 230, 233/1,
233/2, 236, 237, 240, 248, 250/2, 285/4, 460/5, 460/6, 516/23,
516/24, 516/25, 516/27, 516/28, 516/29, 516/30, 516/31,
516/32, 539/1, 540, 541, 513, 544, 545, 546, 547/1, 548/1,
548,2 549, 550/8, 550/9, 550/10, 550/11, 550/12, 550/13,
550/14, 550/15, 550/16, 550/17, 550/18, 550/19, 550/20,
550/21, 550/22, 552, 553/2, 553/3, 553/4, 554/1, 555/1, 555/2,
556, 557, 558, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581, 582, 583, 584, v k.ú. Kladruby nad Labem a dom
. p. 11, 75, 110 Kladruby nad Labem.
Souasn je vlastníkem p. p. . 83, 257, 258, 259, 260 v k. ú.
Selmice.
Nkteré pozemkové parcely v k. ú. Kladruby n. L. a pozemky
v selmickém katastru jsou zahrnuté do Národní kulturní
památky Národního hebína Kladruby n. L. rozhodnutím
vlády R od roku 1995. Již tímto rozhodnutím byla obec
omezena ve svém rozvoji.
Jako vlastník tchto nemovitostí proto vznáší, podle § 172
odst. 5 správního ádu, námitky proti shora uvedenému návrhu
opatení obecné povahy.
I v rámci námitek opakuje obec všechny argumenty uvedené
shora v l. 1 v rámci pipomínek k návrhu a znovu namítá, že
navrhovaným opatením by byla nedvodn omezena její
vlastnická práva k nemovitostem, které jí náleží. Obec má
zájem svoje nemovitosti sloužící všem obanm, zejména
veejná prostranství a budovy sloužící obanm, spravovat
podle vlastního uvážení volených orgán a pání oban. Chce
mít možnost nadále obec rozvíjet novou výstavbou
odpovídající požadavk, na bydlení v 21. století.
Administrativní omezení tchto zámr není na míst
a s výslovn deklarovaným zámrem na zamezení rozvoje
obce nemže obec ani její obané souhlasit.
Podle pesvdení obce nelze obec, která se pirozen vyvíjela
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3

Pavel Vank,
eany nad
Labem

do dnešní podoby bžné eské obce v 21. století
zakonzervovávat nebo spíše vracet do poátku 19. století, kdy
byl do dnešní podoby pestavn areál hebína a umle rozvoj
obce brzdit.
Z tchto dvod obec navrhuje, aby pokud vbec bude
památková zóna prohlašována, aby do ní nebyla zahrnuta
zastavná ást obce Kladruby nad Labem vetn jejích
místních ástí a rozvojové území pro výstavbu rodinných
dom.
Ped nkolika málo lety bylo provedeno splavnní Labe
a z eky byl zcela odstrann i starý most, takže zde nic
historického nezstalo. Novodobý most, který je využíván, je
v katastrofálním stavu a nejsou prostedky na jeho opravu.
Pokud by zde byla památková zóna Kladrubské Polabí,
stouply by opravy mostu nkolikanásobn, a most není
žádnou kulturní památkou. Jak to už v naší republice chodí,
as by most úpln zniil a znemožnil by se pohyb osob ze
Zálabí tam i zpt, protože je ti jediný most v okolí a zárove je
vy užíván k nájezdu na dálnici ve smru od áslavi, Chvaletic
apod. Jako starosta SDH eany nad Labem si uvdomuji, že
funknost mostu jen nutná i pro pohyb hasiského auta,
protože zajišujeme požární bezpenost pro obce Selmice.
Plošn braná památková zóna Kladrubské Polabí by byla
pohromou pro lidi, kteí zde žijí.
Co se týe chránných rostlin a živoich, ty mžou být
zahrnuty v ochranné zón nikoliv památkov chránné, která
by mla na žití zde velice negativní dopad.

4

Marie a Oldich
Markovi,
eany nad
Labem

Proto navrhuji, aby památková zóna Kladrubské Polabí
konila s hranicí eky Labe, kde také koní katastrální území
Kladruby nad Labem a nezasahovala do katastru eany nad
Labem.
Ped nkolika málo lety bylo provedeno splavnní Labe
a z eky byl zcela odstrann i starý most, takže zde nic
historického nezstalo. Novodobý most, který je využíván, je
v katastrofálním stavu a nejsou prostedky na jeho opravu.
Pokud by zde byla památková zóna Kladrubské Polabí,
stouply by opravy mostu nkolikanásobn, a most není
žádnou kulturní památkou. Jak to už v naší republice chodí,
as by most úpln zniil a znemožnil by se pohyb osob ze
Zálabí tam i zpt, protože je ti jediný most v okolí a zárove je
vy užíván k nájezdu na dálnici ve smru od áslavi, Chvaletic
apod.
Co se týe chránných rostlin a živoich, ty mžou být
zahrnuty v ochranné zón nikoliv památkov chránné, která
by mla na žití zde velice negativní dopad.
Proto navrhuji, aby památková zóna Kladrubské Polabí
konila s hranicí eky Labe, kde také koní katastrální území
Kladruby nad Labem a nezasahovala do katastru eany nad
Labem.

5

Mgr. Hana
Gabrielová,
Kladruby nad
Labem

Jsem vlastníkem nemovitosti parcelní íslo 153, 154, 155
a domu .p. 65 v obci Kladruby nad Labem a katastrálním
území Kladruby nad Labem.
Odvodnní
Jsem pesvden, že vydání tohoto opatení obecné povahy by
nepimen a bez dostateného dvodu zasáhlo do mých
vlastnických práv z tchto dvod:
a) Moje nemovitost ani ostatní nemovitosti v obci Kladruby
nad Labem nejsou významným dokladem historického vývoje
až do souasnosti. Naprostá vtšina nemovitostí v obci byla
vybudována nebo pestavna ve stylu druhé poloviny 20.
století, v obci není žádná souvislá historická zástavba
a dokonce ani jednotlivé historické domy.
b) Architektonický styl nemovitosti je pouze typickým pro
celou adu dalších nemovitostí z dané doby a nemá žádnou
významnou hodnotu.
c) Nemovitost je ve stylu dnešní bžné architektury
a nedokládá žádný historický vývoj.
d) Nemovitost nemá pímý vztah k významným osobnostem
a historickým událostem.
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Výstavba nebo provádní zmn na
nemovitostech
nacházejících
se
v památkové zón není samo o sob
omezeno, vlastníci píslušných nemovitostí
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Výstavba nebo provádní zmn na
nemovitostech
nacházejících
se
v památkové zón není samo o sob
omezeno, vlastníci píslušných nemovitostí
jsou však povinni ped provedením
konkrétní zmny ve smyslu § 14 odst. 2
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
péi, v platném znní, získat závazné
stanovisko
obecního
úadu
obce
s rozšíenou psobností, v nmž bude
uvedeno, zda jsou pedmtné zmny
z hlediska památkové pée pípustné
a souasn budou pípadn individuáln
stanoveny základní podmínky, za kterých
lze tyto práce provést. Dále dodáváme, že
§ 14 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb., o státní
památkové péi, v platném znní, pipouští
možnost vylouení povinnosti vlastníka
vyžádat si pedem závazné stanovisko, a to
podle tohoto zákona nebo na jeho základ
s odkazem na § 6a a § 17, které pojednávají
o plánu ochrany a ochranném pásmu.
Obdržené podání, jež bylo oznaeno jako
námitka, bylo Ministerstvem kultury
posouzeno s ohledem na § 37 odst. 1
správního ádu podle jeho skuteného
obsahu, piemž bylo zjištno, že paní Mgr.
Hana Gregorová nemá vlastnické právo
k žádné z uvedených nemovitostí. Proto
bylo toto podání vyhodnoceno jako
pipomínka a Ministerstvo kultury se jím
zabývalo jako podkladem pro vypracování
koneného znní opatení obecné povahy.

e) Schválení památkové zóny by mne výrazn omezovalo
v možnostech oprav a rekonstrukce nemovitostí nebo nové
výstavby a takovéto omezení nemá vzhledem ke shora
uvedeným okolnostem opodstatnní.
Z tchto dvod žádám, aby návrh opatení obecné povahy
v pedloženém znní nebyl schválen a zastavná ást obce
nebyla do památkové zóny zahrnuta.

Pouení:
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze ve smyslu § 172 odst. 5 správního ádu odvolat ani
podat rozklad.

V Praze dne 25. 11. 2015
……………………………………
Mgr. Jií Vajner, PhD.
editel odboru památkové pée

Píloha k opatení obecné povahy . 1/2015
Orientaní mapa území památkové zóny Kladrubské Polabí.
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