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Váš dopis čj. / ze dne: 8. 9. 2021  
Naše čj.: NPU-310/83714/2021 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186 
 
Praha  22. 10. 2021 

 

 

 

Vyřízení žádosti o informace - pozemky v k. ú. Lensedly 
 
 
 

Vážený pane, 
 
k žádosti o informace, kterou jste dne 11. 10. a také již 8. 9. 2021 požádal o následující: 

1. Poskytnutí kopie písemnosti, včetně příloh, které byly zaslány  Katastrálnímu úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Praha-východ a na základě které KÚ doplnil na 
pozemky ve Vašem vlastnictví parc. č. st. 55/2, parc. č. 55/1, parc. č. 921/3 a parc. č. 921/1 
způsob ochrany pozemku – památková zóna-budov a, pozemek v památkové zóně; 

 
poskytujeme v příloze vyžádané dokumenty, tj. dopis čj. NPU-310/65610/2021 ze dne 10. 8. 2021, 
adresovaný Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Praha-východ, 
včetně příloh: zákres a seznam parcel pro zápis kódu 17. 
 
Ke druhému požadavku 

2. Poskytnutí písemnosti, která jednoznačně prokazuje, že na pozemky ve Vašem       
vlastnictví  výše uvedených parcelních čísel v k. ú. Lensedly uvalil NPÚ zápis o způsobu 
ochrany nemovitosti – památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně v souladu 
s právními předpisy, především s platným zněním vyhl. č. 249/1995 Sb., která předmětné 
pozemky necituje jako hraniční pozemky v památkové zóně, ani nestanoví, že pozemky leží 
uvnitř památkové zóny; 
 

uvádíme následující: 
 
Pozemky st. parc. č. 55/1, st. parc. č. 55/2, poz. parc. č. 921/1 a poz. parc. č. 921/3 náležejí do 
chráněného území vesnické památkové zóny (dále jen VPZ) Lensedly, která byla vymezena Vyhláškou 
MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich 
částí za památkové zóny a její přílohou (konkrétně VPZ Lensedly na str. 3571). Hranice památkových 
zón se vymezovaly a vymezují vnějšími hranicemi, tzn. vyjmenované části (pozemky) leží uvnitř těchto 
chráněných území, jak je uvedeno i v poznámce na poslední straně (3583) přílohy vyhlášky č. 
249/1995 Sb: "Hranici památkové zóny vymezují p. č. ležící uvnitř zóny." Nejsou tedy vyjmenovány 
všechny pozemky ležící uvnitř památkové zóny, ale pouze pozemky hraniční. V předmětné části 
VPZ Lensedly jsou ve vyhlášce uvedeny pozemky poz. parc. č. 921/2, st. parc. č. 56 a poz. parc. č. 
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922/2, které tvoří západní hranici VPZ Lensedly a tudíž pozemky, které jsou předmětem žádosti - st. 
parc. č. 55/1, st. parc. č. 55/2, poz. parc. č. 921/1 a poz. parc. č. 921/3 leží uvnitř této VPZ.  
 
Odkaz na vyhlášku včetně přílohy: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=46482 
a mapu, která dle § 2 výše uvedené vyhlášky graficky vymezuje hranici a rozsah památkové zóny a je 
uložena na NPÚ (předchůdcem NPÚ uvedeným ve vyhlášce byl Státní ústav památkové péče a 
v případě venkovské památkové zóny Lensedly Památkový ústav středních Čech) 
https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=85598 . 
 
Uvedené odkazy jsou veřejně přístupné. 
 
Veškeré informace zasíláme na základě Vašeho požadavku, upřesněného dne 22. 10. 2021, na adresu 
trvalého bydliště.  
 
 
S pozdravem 
 
v z. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 
první náměstek 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků 3) 

- dle textu kopie dopisu čj. NPU-310/65610/2021 ze dne 10. 8. 2021 včetně příloh: zákres a 
seznam parcel pro zápis kódu 17 

 

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=46482
https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=85598

