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V Rychnově nad Kněžnou 2. dubna 2019 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Věc:                                                                            
 „Vyjádření se do přezkumného řízení 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, kterým byla prohlášena památková zóna 
Kačerov, obec Zdobnice“  

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, jako věcně a místně příslušný 
prvoinstanční orgán státní památkové péče, přijal dne 22.2. 2019 Vaši písemnost se 
shromážděnými podklady vyjádření ohledně památkové zóny Kačerov.  
 
Dodatečně poskytujeme naše vyjádření k přezkumnému řízení ve snaze některých osadníků 
zrušit  prohlášení PZ Kačerov.  Prohlášení území v části obce Zdobnice v osadě Kačerov za 
památkovou zónu byla věnována velká pozornost. Byl získány historické poznatky a 
informace o území ze starých mapových podkladů. Zúčastnila jsem se šetření v Kačerově, kdy 
byl typován rozsah památkově hodnotného území. Odborná organizace státní památkové péče 
vznesla argumenty, proč toto území je zapotřebí chránit.  Jsou tedy dány důvody pro to, aby 
území bylo i nadále prohlášeno památkovou zónou a to z hlediska historického, kulturního, 
urbanistického, architektonického i estetického. Podporujeme zachování památkové zóny 
Kačerov.    
 
Od doby prohlášení byla vedena řada řízení k opravám a údržbě objektů a to bez větších 
problémů. Je to oblast, kde jsou především chalupáři, někteří dojíždějí z větších dálek. Pro ně 
může být problém s vyřizováním  žádostí o závazná stanoviska, případně povolení stavebního 
úřadu. I to mohlo přispět  k podání podnětu ke zrušení.  
 
 
                                    Jiřina Chovančíková 
                                 Referent památkové péče 
               Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
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