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Věc: návrhy na zrušení prohlášení věci za kulturní památku — rozhodnutí věcně
nepříslušného orgánu a věci neexistující
Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis ze dne 10. 12. 2008. ě.j. NPÚ-351/6735/08.
vc kterém žádáte Ministerstvo kultury o dořešení návrhů na zrušení prohlášení věcí za
kulturní památku u památek, které již neexistují, přip. byly za kulturní památku prohlášeny
omylem, a u kterých současně bylo o zrušení prohlášení rozhodnuto věcně nepříslušným
subjektem a tudíž jsou tato rozhodnutí nicotná.
K. Vašemu dopisu sdělujeme, po pečlivém zváženi problematiky, že Ministerstvo
kultury nepovede správní řízení o zrušení prohlášení za kulturní památku u neexistujících
věcí, kterých je ve Vámi přiloženém seznamu naprostá většina, protože správní řízeni nelze
vést o věci, která prokazatelně zanikla.
Dle § 66 odst. 1 písm. f) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, řízení o
žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže zanikla věc nebo právo, kterého se řízení
týká; řízení je zastaveno dnem. kdy se správní orgán o zániku věci nebo práva dozvěděl. Dle §
66 odst. 2 citovaného zákona řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví,
jestliže zjisti, že zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.
Má-li se tedy řízeni zastavit ze shora uvedených důvodu, tj. řízení neskonči vydáním
meritorního rozhodnutí ve věci, pak pokud je nepochybně prokázáno ještě před zahájením
řízení, že věc zanikla, tak nelze řízeni v této věcí zahajovat, ani vést. Řízení v této věci by
tedy Ministerstvo kultury zahájilo, vedlo a ukončilo meritomim rozhodnutím pokud by bylo
pochybné ěi jinak sporné, zda předmětná věc skutečně zcela zanikla. O úplném zániku většiny
Vámi uvedených věcí však nejsou žádné důvodné pochybnosti (ve smyslu § 3 citovaného
zákona), jak prokazatelně dokládá Váš návrh.
Zvýše uvedených důvodů Vám doporučujeme, abyste požádali Vaše ústřední
pracoviště o provedení odpovídající změny v Ústředního seznamu kulturních památek. U
věcí, které fyzicky existují, je nezbytné pro každou věc samostatně vypracovat návrh na
zrušení prohlášení věci za kulturní památku.

Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí odděleni ochrany kulturních památek
v odboru památkové péče Ministerstva kultury
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