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Váš dopis čj. / ze dne: 24. 1. 2023  
Naše čj.: NPU-310/7809/2023 
Vyřizuje: Frdlíková 
Spisový znak: 186 
 
Praha 27.1.2023 

 

 

 

Vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Zřícenina hradu Bukovec 
 
 
Vážená paní magistro,  
 
vyřizujeme tímto Vaši žádost o informace, doručenou Národnímu památkovému ústavu dne 26. 1. 
2023. Předmětem žádosti je poskytnutí dokumentů, týkající se zříceniny hradu Bukovec v k.ú. Střítež 
u Bukova. 
K jednotlivým bodům Vaší žádosti uvádíme následující. 

1) Žádost o poskytnutí informace, na základě jakého právního aktu byla zřícenina hradu 
Bukovec, Lísek, prohlášena za kulturní památku:  
Zřícenina hradu Bukovec, Lísek byla zapsána podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních 
památkách, do státního seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje pod 
pořadovým číslem rejstříku 3970 – zříceniny hradu Bukovec zv. Lísek, dne 30. 06. 1970. Dle § 
42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je i nadále 
kulturní památkou.  
V příloze zasíláme příslušný dokument: 
-  zápis v rejstříku státního seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského 

kraje  
2) Žádost o poskytnutí kopie aktu, kterým byla zřícenina hradu Bukovec, Lísek prohlášena za 

kulturní památku: Ve výše uvedené příloze – zápisu - posíláme příslušnou stránku z rejstříku 
státního seznamu, kam byla předmětná kulturní památka zapsána pod pořadovým číslem 
rejstříku 3970 – zříceniny hradu Bukovec zv. Lísek. V současnosti je dle § 7 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, kulturní památka evidována v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem kulturní 
památky (dále jen ÚSKP): 39636/7-3970. 

3) Žádost o poskytnutí jakýchkoliv dalších právních aktů, ze kterých by vyplýval rozsah 
památkové ochrany zříceniny hradu Bukovec, Lísek: Zasíláme kopie listin, z nichž vyplývá 
evidovaný rozsah předmětné kulturní památky a také zákres kulturní památky nad aktuální 
katastrální mapou. Pravidla pro zápis kulturní památky do rejstříku státního seznamu podle 
zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, určovala, že zápis bude proveden 
zjednodušenou identifikací kulturního statku, a to pomocí slovního označení jen věci hlavní, 
a nikoliv úplným výčtem prvků (věcí nebo staveb) tvořících kulturní památku. Údaje 
o parcelách kulturních památek se běžně nezapisovaly, údaj byl povinný pouze 
u archeologických lokalit, jako nutné upřesnění místa. Z tohoto důvodu je v původních 
podkladech uveden pouze pozemek parc. č. 336. K podrobnějšímu popisu, a tedy vymezení 
kulturní památky dále sloužil evidenční list. Rozsah kulturní památky, který je dnes vedený 
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v Ústředním seznamu kulturních památek, tedy vychází z popisu na původním evidenčním 
listě a jeho promítnutí do aktuální katastrální mapy.  
V příloze zasíláme příslušné dokumenty:  
- původní evidenční list kulturní památky 
- současný rozsah evidovaný v  ÚSKP 
- zákres kulturní památky do aktuální katastrální mapy 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy  
 

- zápis v rejstříku státního seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje  
- původní evidenční list kulturní památky 
- výpis z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky s podrobnými údaji 
- zákres kulturní památky do katastrální mapy 


