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Jiří  Sedláček 
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Naše čj.: NPU-310/6186/2022 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186 
 
Praha  27. 1. 2022 

 

 

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - židovské hřbitovy - památková ochrana 
 
 
 

Vážený pane, Sedláčku, 
 
k požadavku na sdělení, zda jsou vyjmenované hřbitovy památkově chráněny a pokud ano, v jakém 
stupni památkové ochrany, a k požadavku na sdělení důvodu, proč památkové ochrany nepožívají 
hřbitovy nacházející se  následujících místech: 

1) Zlonice 
2) Spomyšl 
3) Byšice 
4) Bosyně 
5) Třebívlice 
6) Roudnice nad Labem (starý hřbitov) 
7) Roudnice nad Labem (nový hřbitov) 
8) Budyně nad Ohří 
9) Třebotov 
10) Dřevíkov 

 
uvádím následující: 
 
Židovský hřbitov ve Zlonicích byl zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek 
Středočeského kraje pod pořadovým číslem rejstříku 667 - židovský hřbitov roku 1967. Dle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je kulturní památkou, a je evidován jako 
kulturní památka pod rejstříkovým číslem Ústředního seznamu 36541/2-667. 
 
Židovský hřbitov ve Spomyšli byl zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek 
Středočeského kraje pod pořadovým číslem rejstříku 3829 - židovský hřbitov dne 3. 12. 1987. Dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je kulturní památkou, a je evidován 
jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem Ústředního seznamu 30202/2-3829. 
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Židovský hřbitov v Byšicích byl prohlášen Ministerstvem kultury pod čj. MK 12561/2021 OPP dne 

1.3.2021, rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.3.2021. Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, je kulturní památkou, a je evidován jako kulturní památka pod 
rejstříkovým číslem Ústředního seznamu 106638. 
 
Židovský hřbitov v Bosyni byl zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek 
Středočeského kraje pod pořadovým číslem rejstříku 3838 - židovský hřbitov dne 3.12.1987. Dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je kulturní památkou, a je evidován 
jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem Ústředního seznamu 39680/2-3838. 
 
Židovský hřbitov v Třebívlicích nebyl prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury ani dříve 
zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tedy nejde o kulturní památku. 
 
Židovský hřbitov v Roudnici nad Labem (starý hřbitov) byl prohlášen ministerstvem kultury pod čj. 
10612/1991 dne 27.1.1992. Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je 
kulturní památkou, a je evidován jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem Ústředního seznamu 
11960/5-5438. Židovský hřbitov se nachází na území městské památkové zóny Roudnice nad Labem, 
která byla prohlášena Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území 
historických jader vybraných měst za památkové zóny. Dále se nachází na území ochranného pásma 
Národní kulturní památky Říp, které bylo vymezeno na základě vyhlášky MŠK č. 118/1959 ú.l.- ze dne 
1. 1. 1965 o vymezení ochranného pásma hory Říp s rotundou sv. Jiří, a dále Rozhodnutím OkÚ v 
Litoměřicích ze dne 21. 1. 1998 o vymezení ochranného pásma. 
 
Židovský hřbitov v Roudnici nad Labem (nový hřbitov) nebyl prohlášen kulturní památkou 
Ministerstvem kultury ani dříve zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tedy nejde o 
kulturní památku. Židovský hřbitov se nachází na území ochranného pásma Národní kulturní památky 
Říp, které bylo vymezeno na základě vyhlášky MŠK č. 118/1959 ú.L.- ze dne 1. 1. 1965 o vymezení 
ochranného pásma hory Říp s rotundou sv. Jiří, a dále Rozhodnutím OkÚ v Litoměřicích ze dne 21. 1. 
1998 o vymezení ochranného pásma. 

 
Židovský hřbitov v Budyni nad Ohří nebyl prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury ani 
dříve zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tedy nejde o kulturní památku. 
 
Židovský hřbitov v Třebotově nebyl prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury ani dříve 
zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tedy nejde o kulturní památku.  
 
Pokud jde o Váš požadavek na vysvětlení důvodu, proč některé židovské hřbitovy kulturní 
památkou prohlášeny nejsou, upřesňuji: 
 
U židovského hřbitova v Třebívlicích, Roudnici nad Labem (nový hřbitov) a v Budyni nad Ohří (vše 
Ústecký kraj) neevidujeme žádný návrh na prohlášení za kulturní památku a ani územní odborné 
pracoviště v Ústí nad Labem ke dni podání žádosti o informace žádný návrh na prohlášení 
nepřipravuje. Podnět na Ministerstvo kultury může podat kterýkoliv subjekt, fyzická i právnická 
osoba.  
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U židovského hřbitova v Třebotově (Středočeský kraj) je v těchto dnech podle aktuální informace 
z územního odborného pracoviště středních Čech řešeno postoupení podnětu k návrhu na prohlášení 
za kulturní památku. Jednání komise proběhne dne 7. 2. 2022 na územním odborném pracovišti 
středních Čech a židovský hřbitov v Třebotově bude doporučen k prohlášení za kulturní památku. 
Úplné informace bude mít k dispozici Ministerstvo kultury. 
 
Tímto považuji žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za vyřízenou. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 

- bez příloh 
 


