
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 

07.08.2020 11:23:36 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Váš dopis čj. / ze dne: 31. 7. 2020 
Naše čj.: NPU-310/60998/2020 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 

 
Praha 7. 8. 2020 

 

Vyřízení žádosti o informace - dům Kluchova 20/25, Brno-Nový Lískovec 
 
 

Vážený pane, 
 

dne 6. 8. 2020 Národní památkový ústav přijal a evidoval žádost o informace, která obsahovala 
dotazy: 

1. Na základě jakého rozhodnutí byla stavba zapsaná do seznamu nemovitých kulturních památek pod pořadovým 
číslem 48393/7-7709, dům dělnické kolonie Kluchova 20/25, Brno-Nový Lískovec, zapsána do tohoto seznamu. 

2. Kdy byl tento zápis proveden. 
 

Vyřízení jste požadoval v písemné formě kopií příslušných rozhodnutí či opatření na adresu, 
uvedenou v záhlaví. 

 
K bodu 1. Národní památkový ústav uvádí, že podle příslušné strany rejstříku státního seznamu 
Jihomoravského kraje byl zápis kulturní památky „dělnická kolonie Kluchova 17-27“ projednán 
okresní komisí Národního výboru města Brna dne 14. 12. 1987. 
K bodu 2. uvádíme, že tento zápis byl proveden dne 10. 11. 1988 pod pořadovým číslem 7709. 

 
Příslušnou stranu rejstříku státního seznamu Jihomoravského kraje s pořadovým číslem 7709 
obsahující výše uvedené údaje připojujeme v příloze a odkazujeme na přechodné ust. § 42 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož platí: „Kulturní 
památky zapsané do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů se 
považují za kulturní památky podle tohoto zákona.“ Dům dělnické kolonie 20/25 Brno – Nový 
Lískovec jako součást kulturní památky dělnické kolonie evidujeme dle § 7 a 42 zákona č. 20/1987 
Sb.,  o  státní  památkové  péči,  v  Ústředním  seznam  kulturních  památek  pod  rejstříkovým 
číslem 48393/7-7709. 

 
S pozdravem 

 
v z. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 
první náměstek generální ředitelky 

 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 

 
 

Přílohy (počet svazků) 
- kopie pořadového čísla 7709 rejstříku státního seznamu Jihomoravského kraje 
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