
 

JE NÁŠ DŮM STÁLE KULTURNÍ PAMÁTKA? 

Stále dochází k určitým dohadům ohledně našeho domu, zda je či není kulturní památka a 

zda se k možným stavebním úpravám musí vyjadřovat Odbor památkové péče. Proto jsem oslovil 

Oddělení Odboru památkové péče, viz níže. 

Dobrý den,  

chtěl jsem se zeptat, zda bytový dům na ul. Dvorského č. o. 6 (k.ú. Štýřice) je stále veden jako kulturní 

památka či nikoli. Dále mne zajímá, zda se na tento dům vztahuje ochranné pásmo kulturních památek a 
zda při rekonstrukci je nutno oslovit OPP.  

Předem děkuji za odpověď. 

S pozdravem Zeman 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážený pane, 

 objekt Dvorského 6 byl evidován společně s objekty Dvorského 4, 8, 10 a 12 / Opavská 3 ve 

smyslu § 3 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních 

památek pod evidenčním číslem 7598. (Soubor předmětných bytových domů s 

malometrážními byty byl realizován v letech 1936-1937 na základě vítězného návrhu 

architektonické soutěže, který zpracoval kolektiv Hilský, Jesenský, Jech a Koželka. Po válce 

byly objekty druhotně opatřeny sedlovými střechami a keramickou taškovou krytinou.) 

Památková ochrana objektu Dvorského 6 byla Rozhodnutím Ministerstva kultury zrušena dne 

03.08.2016 s nabytím právní moci dne 28.08.2016. Návrh na opětovné prohlášení tohoto 

objektu, který je součástí souboru Dvorského 4-12, byl na Ministerstvo kultury podán dne 

4.10.2016, řízení nebylo dosud ukončeno. 

  



Objekt se dále nachází na území Ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno 

(OPMPR), ustanoveného rozhodnutím odboru kultury Národního Výboru města Brna ze dne 

6.4.1990, pod čj. KULT/402/90/SEV. I když objekt v současné době není evidován v ÚSKP, 

je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou, tj. s ustanovením §14 odst. 2 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči tj. cit:  „Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která 

není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném 

pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, 

nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a 

zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě 

jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění 

stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné 

stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle 

tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena“. 

 V případě nejasností mě prosím kontaktujte. 

S pozdravem 

 Ing. arch. Radka Sznapková 

vedoucí oddělení památkové činnosti 

 Magistrát města Brna 

Odbor památkové péče  

Malinovského nám. 3 

601 67 Brno   

 542 173 238 

 sznapkova.radka@brno.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dobrý den,  

velice děkuji za odpověď. Ještě se zeptám konkrétně. V příštím roce se chystáme rekonstruovat plot v 

přední části domu, tedy podél komunikace ul. Dvorského. Můžete mi tedy sdělit, na koho se konkrétně 
obrátit, pro získání předběžného vyjádření nebo konzultování výkresové dokumentace pro rekonstrukci 

plotu. Z níže uvedeného vyplývá, že budeme potřebovat mimo jiné i vyjádření OPP. Taktéž děkuji za 

informaci ohledně historie domu. Přesto by mne zajímalo, zda jsou archivovány nějaké dokumenty k 

výstavbě předmětných domů, či dobové fotografie lokality a kde je lze získat. 

S pozdravem 

Zeman 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:sznapkova.radka@brno.cz


Dobrý den,  

oplocení není předmětem památkové ochrany, v případě, že budete zachovávat stávající řešení 

plotu a nedojde udržovacími pracemi ke změně vzhledu plotu, není nutno u nás žádat o 

vydání závazného stanoviska. Dokumentaci můžeme případně konzultovat osobně nebo 

elektronickou komunikací. 

Dokumenty k výstavbě předmětných domů OPP nemá k dispozici, zkuste prosím Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, náměstí Svobody 8 nebo Archiv města 

Brna. 

 S pozdravem 

Radka Sznapková 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dobrý den, 

vzhled plotu je navržen tak, aby v maximální možné míře zachovával vzhled původního oplocení, a bude 

řešen v místě původního základu s důrazem na hranice parcel. V současné době je již nové 
oplocení, zachovávající původní vzhled, realizováno u objektů Dvorského 10, 12. Proto bychom rádi 

obdobně navázali. V příloze si tedy dovoluji zaslat studii proveditelnosti ke konzultačnímu posouzení. 

Děkuji. 

S pozdravem Zeman 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dobrý den,  

Vaše řešení oplocení je z hlediska požadavků státní památkové péče zcela v pořádku. 

S pozdravem 

Radka Sznapková 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 7. 12. 2018 








