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Věc: Žádost o odborné stanovisko k podnětu ke zrušení památkové ochrany KP rejstř. č. 27780/1- 5587 – 
Dům Petra Bezruče č. p. 153 s pozemkem parc. č. 993/2 v k. ú. Kostelec na Hané 
 
 
 
Vážená paní kolegyně, 
 
     na základě Vaší žádosti o stanovisko k podnětu ke zrušení památkové ochrany KP rejstř. č. 27780/1-5587 
– Dům Petra Bezruče č. p. 153 s pozemkem parc. č. 993/2 v k. ú. Kostelec na Hané sdělujeme následující: 
Dům č. p. 153 v obci Kostelec na Hané byl původně součástí venkovské usedlosti, která je v současnosti 
rozdělena na dvě čísla popisná: č. p. 153 (tzv. Dům Petra Bezruče) a č. p. 256 (původně hospodářská část 
původní usedlosti, dnes obytný dům samostatného čísla popisného). 
Kulturní památkou je dům č. p. 153, který má se sousedícím domem společný dvorek a zahradu.  
     Objekt č. p. 153 je patrovým domem okapové orientace, téměř čtvercového půdorysu, postavený 
z režného zdiva, krytý sedlovou střechou. Průčelí do ulice je tříosé, v přízemí vlevo je pravoúhlý vstup, 
vpravo dvě pravoúhlá okna, v patře tři menší okna, přízemí od patra odděluje kordonová římsa. Dveře jsou 
dřevěné dvoukřídlé rámové, zdobené profilací u výplní a vyřezávanou klapačkou. Okna, situovaná v přízemí, 
jsou původní dřevěná, dělená do kříže, s vyřezávanou klapačkou, v patře jsou dělená na šest tabulek. Za 
vstupními dveřmi je chodba s dřevěnými schody do patra. Interiér je plochostropý.  
     Památkově chráněný dům nevykazuje svou architekturou hodnoty, předmětné k ochraně z hlediska 
zákona o státní památkové péči. Dům byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR z důvodu 
pobytu básníka Petra Bezruče (Petr Bezruč se v Kostelci na Hané usadil v roce 1939 a žil v domě do své 
smrti v roce 1958).  
     Územní komise NPÚ ÚOP v Olomouci na svém zasedání dne 18. 9. 2015 doporučila památkovou 
ochranu objektu a pozemku zrušit. Památková hodnota je založená pouze na politickém významu v době 
zapsání. Svou architektonickou hodnotou není objekt výjimečný, jde o běžnou produkci z počátku 20. století 
s novodobými úpravami.  
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