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Údolí Kačerov, z.s., Jurkovičova 988/24, 149 00 Praha 11 
Spolek Kačerov, z.s., Gagarinova 701/26 Slezské Předměstí, Hradec Králové 
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1  
Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově, Okružní 418, Josefov, 551 02 Jaroměř 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, úsek pam. péče, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Král. 
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, úsek pam. péče Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov n. Kněžnou 
Obec Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
 
 
Váš dopis značky   Naše značka  Vyřizuje/linka  V Praze dne:  
    MK 38191/2019 OLP       JUDr. Petr Strupek / 318   10.05.2019 
 
 

V rámci přezkumného řízení zahájeného usnesením ministra kultury č.j. MK 53744/2018 OLP 
ze dne 19. 9. 2018 ve věci přezkoumání opatření obecné povahy č. 1/2016, č.j. MK 14623/2015 OPP 
ze dne 12. 5. 2016, ve znění opravného rozhodnutí č.j. MK 30429/2017 OPP ze dne 15. 5. 2017, o 
prohlášení památkové zóny Kačerov, obec Zdobnice a určení podmínek její ochrany, kterým 
Ministerstvo kultury jako příslušný správní orgán, podle § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. správního řádu, prohlašuje za památkovou 
zónu část území s historickým prostředím osady Kačerov, obec Zdobnice, k.ú. Kačerov u Zdobnice 
(k.ú. 792616), okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký, se tímto analogicky dle § 36 odst. 
3 a § 172 odst. 1 a 4 správního řádu další shromážděné podklady (viz seznam příloh) zasílají 
dotčeným osobám (tj. vlastníkům nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s 
výkonem vlastnického práva mohou být zrušením či změnou opatření obecné povahy přímo dotčeny, 
nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být zrušením či změnou opatření obecné povahy 
přímo dotčeny), a umožňuje se jim, aby se ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto 
přípisu vyjádřily k těmto shromážděným podkladům. 
 

(podepsáno elektronicky) 
                          Mgr. Jan Hubka, v. r. 
                předseda rozkladové komise 
         a ředitel odboru legislativního a právního 

       Ministerstva kultury  
 

 
 
 
Přílohy (kopie): 
 
- vyjádření MUDr. Pavla Lipperta ze dne 7. 3. 2019 (vč. příloh) 
- vyjádření Jaromíra Bendla ze dne 7. 3. 2019 
- vyjádření Spolku Kačerov ze dne 11. 3. 2019 (vč. příloh) 
- vyjádření MUDr. Pavla Lipperta ze dne 21. 3. 2019 (vč. přílohy) 
- vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ze dne 2. 4. 2019 
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