
Příloha: Zákres věci do katastrální mapy

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111
118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155

E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Statutární město Prostějov, oddělení památkové péče

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 1. 8. 2016

MK 49589/2016 OPP Anna Mašátová/429
MK-S 9907/2015 OPP

Věc: Pozemek parcelní č. 3104/1 se starým židovským hřbitovem (podrobný zákres 
hřbitova přiložen v příloze), k. ú. Prostějov, obec Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký 
kraj – podnět k zahájení přestupkového řízení

Ministerstvo kultury vede na základě podnětu Kolel Damesek Eliezer Inc. řízení 
o prohlášení pozemku parcelní č. 3104/1 se starým židovským hřbitovem (podrobný zákres 
hřbitova přiložen v příloze), k. ú. Prostějov, obec Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj,
za kulturní památku. Ministerstvo zahájilo řízení o prohlášení výše uvedené věci za kulturní 
památku dopisem ze dne 2. 6. 2016, č. j. MK 38113/2016 OPP, v němž vyrozumělo vlastníka
o zahájení řízení. Rozhodnutí o prohlášení výše uvedené věci za kulturní památku ze dne 8. 7. 
2016, pod č. j. MK 45419/2016 OPP bylo dle evidence spisové služby doručeno dne 12. 7. 
2016. Účastník řízení podali v řádné lhůtě 25. 7. 2016 rozklad.

Dne 1. 8. 2016 obdrželo ministerstvo podnět k zamezení škodlivé činnosti, neboť na 
pozemku parcelní č. 3104/1 se starým židovským hřbitovem, k. ú. Prostějov, obec Prostějov, 
okres Prostějov, Olomoucký kraj, probíhají práce, které – dle zaslané videodokumentace -
poškozují závažným způsobem výše uvedenou věc, především pak fragment ohradní zdi 
hřbitova. Dá se hovořit o jeho zničení. Tím porušují povinnost, o které byli informováni 
v dopise ze dne 2. 6. 2016, č. j. MK 38113/2016 OPP, a sice: „Až do ukončení řízení, o jehož 
výsledku Vás budeme informovat, má vlastník povinnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
citovaného zákona o státní památkové péči chránit věc před zničením, poškozením nebo 
odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího 
vlastnictví, správy nebo užívání.“

Připojujeme se tedy k podnětu Kolel Damesek Eliezer Inc. prostřednictvím Ing. Tomáše 
Jelínka, Ph. D. a žádáme neprodleně o zahájení přestupkového řízení.  Prosíme též o 
informaci o vyhodnocení podnětu. 

Děkujeme za spolupráci a včasné vyřízení.
S pozdravem

       Mgr. Ing. Eva Trejbalová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek
v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Na vědomí: 
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci
Ing. Tomáš Jelínek, Ph. D., Donath Business & Media, Spálená 29, 110 00 Praha 1
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