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\'čci Budova že|ezničnístanice v Ústí nad orlicí č.p. 68,l, na sÍ. p. č. 786, k.ú. Ústí nad
Or.licí' okres Í]sti nad orlici, PardubickÝ kraj _ rozhodnutí o neprohlášení za kulturní
památku
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ROZHODNUTI
Ministers|vo kultur.1' jako piislušný olgán slální panátko\'é péčeroz-hod]o vc- véci
plohlášení budovy Že]ezniční stanice r UsLí nad OrlicÍ č'p, 684, na st. p' č' 786. k rL L:Ltn.rJ
or]icj, okres Ustí nad orlici, Pardrrbický kraj. Za kultuÍnipamátku'
Ministcr.stvo kLrllu|v \' totnto iizení, jehož účasrnikempodle | 27 odst' l písm' b)
Z1lI(o|la č. 50r]'12004 Sb . sprální řác1 r'platúém
je \lastník \'ěci společnosl Českc dr.rll.
^ěni. 12. No\é \4č!ro.
il : ' s. sídlem nábřcžr I ud\.íke Srobody ]22]i
1l0 15 Praha' |i']];
ustanoleni .Á 2 odst' 1 písm' a) Zákoila č' ]0i]987 Sb'. o- srámí památkové péČi.r platnónl
znčni. ne,pťohlasírrje budor'u ŽelezničníS1a|rice r'Ustí nad or1ici č'p' ó8'1. na st, p' č'
78ó, k'ú, Ústi nad orlicí- okres Úsd rra<] or1ici. Pardrrbickj kraj, za kuIturrri parnátku'

()důr.odnění:
Charall;eristika. uouis
Budor'a nádraží je postal'ena na irzkém ostrfrrku mezi dvěna kolciíšti. na obdólnónl
pozemku \'e směru výchocl západ na pfrr1c'r1srr H' T1'oří ji dr'ě piičná kiíd]e. Západni
]ednopatrové. \.ýchodní dl'ouPatro\é. obt: s plochÝmi .\edlovýnj stiechani. ul\r jpo|o\aci
kiídlo je piízemní. s plochou sedlovou stiechou. PC) obou stl-anách 1ohoto spojolacího lo'id]a
]sou kr}.tá nástupiště (PraŽské a l'eto]1radské). jejichž střccha jc rvpick:'iesená die\,ěnými
s]oupk}' s ozdobně ři-šenÍmi \'zpěl.ami' NáslupišLě (Pražskó) je od ko]ejišiě oddělcno
kol or'jnr ozdobnýn zábradJlnr.
Hlo\ní přístup k nádraŽí je od rýcho<1u. kam je takÓ orientováno r'stu}rní průčelí'.Ie
třípodlažní,pěriosé. .cc široký]n tlojosinl stiednim liza]jtem zakončenjm nizkým tlojú]]e]nýn
štitem podkJo\'ni vesta\'b\'' Fasádt' maj] listorizuiíoj č1enění' \íZký sokl .je obložen
plskolcolúni krádrv. zdir'o piíZťnía l petra je 7 reŽných poh]edor'ýcli cihe]. na nároŽích
optlck\ Zpe\.nč1ié\]íIaznou onlítko\'ou k\ádro!ou er|]latltloLr' I,růčelídá]e člerrí1eilnoduohé
r]rezipa1rovó řírnsl a pl.ar'oťrhJó š.lnlrrán} oken a i]veií s li."ádror'anÝm lladplaŽín' Tiťli
Iodlažíbudo\}'je pojednáno hruborr onrírkotl bel\}'pjsko\ce. s hlazenýrri ]isenll\\mi lanl\'
lií1rrsrr nahraa!c r1tmicliý slcd ozdobně \'',.].eZá\an!'clr zhiar,í stropnlcl'i trámri. k]eré k|\ic
:

k|átk-! piesah

slie.h], Šlí}budov\. isou

oZdL.]bně člťněn].|1loli\eiD hr.ázděni.

\e \|.hoiu

\\iezá\aná dře\č|á rni1žka \acl střechou se pohledovť: up]att'lr!e několit r.ežných cilreln!c]l
komítrťr'Bočr]i llLičeli tjto \'snlpúi budo\') iscrLr Llcrjosa. s llíZkúl]ill1áZděn!ni š1íl'\ižii
budol'a ]e \ podelném prúčelíšťs]j()sa. vbočnl.ji pÍúče]ichd\'ojosá' piíZen1j iť po]edllano
shodně sh]a\ní budor'orr' parro ]!-. r)a kálk\cir pručelíchhlá7dělré. s bcdl]č]]ýlr]i šrÍ):1
o7dobllou n1řiŽkou r'c r't.lho]u s1ic.1i!. ná poclélném průčcliblubě omitané s šanlbrárrami
okcn' okna js(ru \e \ě1šině piípadůz:rchor'ána púl'odni. d\'ojjtá. šJ,a]etol'á. dl'ojkiídlli.
člclěná do Šesti 1abulek. s pti\odnínli zár'trsr'. ojcdiněle i s pur'odní olilou Dreře zachor.ánr'
\'ětšiiou v ť\teriónl. r inreriértL ojedirrčle .\a náctupiÍích jsou o]ina i vstl.lpDí d\ťiť
pirlkruholě za}<lnčcná. r.Širokých.lišt|ru pro1i]o\'aných šambránách. v\.růstaiícíchZ niZktlho
omirkového soklu, |)]'.'iitá olna jsou odsunIL1a 7a špa]elu- jsorr dr'o.jki1d1á. s pcrl1m
d\.oJdilným naclsl'ěrlikem' Dr'eie vc spodnj částj ]sou s\is]e bednčné. r holnl opaklljí
proskleni o]ien' DlaŽba Z dlobný.h čtvcÍco\í.chdlaŽdi. oko\é bar,"}'
Vstupní (\ ýchodní) buclor'a r'přízemi obsahuje \,stupní ha1u s pokladnou.
s docho\.aným jednorluchýrrr aÍclitek|onicl(ýnl člcněním(iíIlsa. po stlanách l'srupu do
chodb''- dvojice pilastň) a dále prolozní prostory podéJ ko]ejišt.' Z hal,v se l's1upuje středo\ou
chodbou do přičnéhopriichodu mezi olrěna nástupišti. Za nímžjsou aditi\.ně iazcn\ Í.l o\ oznL
prostoly a re'staur.ace. púvodně ]]alrně opět plostor přistupn'y: Zobou stran' Přjzenrí riŽší
budow ie r, současrlosti včtšilounel'yužjto, ncbo níležík Iestauracl. Zr'errči z podé1néstranr:
bLldo\.\' \ede \,stup l]a Schodjště do ob}'tných pod]aŽí a pod ním do sklepů' schodiště je
dl'ortt'anleruté. dier'enl obložcrló stupně doplňu]c ZábIadlí 5 ozdol]ně vvřezávanými s1oupky a
konzo]ami' V bytech JSou zacho\'án1' pirr odrrí výp1riové dr'cie. dřevěné podlah}'jsou piekr].t'v
PVC' \ízkÓ podkrol.í .ie .cob\Tné, na podlaze cihelná dlaŽba, jťdnoduchý klo\'sc sriedním
sIoupken a \'ZpěIami t\'aru \'' \iý'chodnj budora obsahuje dvě pod]aŽí sb:1)'. Llspořáde.t]ní
llolcn slicdllí chodlrr a podkro\í i s ob\1r)ými místllostmi ]rii štitcclr' Schodiš1ě ]c
d\'oulamenné, \ podko\'í s kamenný1nj slupl1i. v palťech Z ulně]ého kamene či telaca'
Podest} osvěl]L|jí okr.orrh1á okla, V této budo\.č je již řada nepťrvorlních. vocelovÝch
zárubnIcIr. půl,odníjsouzejnéna r. podkrovi a u \'s1upů do bytů
Nádražrlí budova bv1a postavena \' ])jstolizujíci'l1 sÍ'Y-lu podle ná\1htL irlchit('kta
RudolÍa Freye z roku 1874'
!.r-t!rd!!qt
K RIJC lŘlK. M': Po sropách našich Železnic' Praha. 1 990;
].YZ: Ccská nádraŽí' ÁrchitektuÍa a sta\'ební r'íroj 1I' Litoměřice. 2005;
KREJC]I. T''SCHNEIDL'R. P' a kol' \ielká obnora' Č|enío z,tot'uzrození drá}r,'' tlrrlrrroucxo.
pražskéPraha. 2007,
Podnět na plohiášc.i nádr'ažIri budov'v r'Ustí nad Or]ici por1al dne
l\íartin Kadrlnan'
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Na Záklaclč rohoto po.liětu .'-\Tr'acoval \ilodní památko\'ý ústar.. úzenlni odborné
placo\'iš|ě \ I'ar'dubicíc1r. řádný odbon1,l ná\Ih' \ie stanovisku Ze dne 25' 03' 2008 \P1']. u o.
p, l Pardubicích. c1oporučil prohláieni objekru Za kulrumí panlátku s následujicitt
odůvodněnim: ,,1ednti le o ne()!)\,\.kk, řešel1|)u nálru:ní l:ut|oyu z koncc ]9 sble!í' ýa|.inL)u
'idka spalečné nádraží1.lrtl dt'ě konLuruiít:í si soukromé drážníspolečnosti lj rakausku.|
Spa]ačnos| ýátní Llt.áh}, r! Rdkouska settltlzápadní tlróhu, proto opa|ienou (j\,ělna
L
b,,h1i |1á!!u|!íti '1}..hiIek!a icl'), Je budoft] t|,pit,lin přiklotkln .íLenině tvpízot,tulé
')]11eÍri
nád|ažní archiíeLtu|'!-''' Přeií||t.|jíci obet]1é lít':.r,é pr\.k! l1istol.isn1u Je dal.lade1h pa'/(dní
eIap)) 1:is!C^i| Scterozá11ulní drá|l.',.. L,s|ín.ldoflicí do Letohradu zproluzněné 5 ]0' ]3:1,
bez leltiyat:lt Ie|rezenId|i.; íLh ambicí' Dru:t
'l. b1!d()l,0 ('ea1),)n dak|LldeÍ11 0l'(:hhektoni(k!

\thko\::kich nú.!t1:},]í.h s!|n:eb.-e rřrlí i.r\)'Ii l9 sto!e!í :'P r.l]cirorJoriell.ll] r...' l.
p05|ední íú.e l11!1.n]ňl .l]-dll stltL|rrox\.c]l rdkoutkoLlherskýclt lrtižtl!cll l1ltltcclltlstl
Ar(hí|rkfunickou piijÚlil]Lrj. kon4lielti tltilraží..l-]'.i?]/. ./ťllo pak)ha f mrj(ii)lrlt h-a inni,1
rá 1c! raiesnén! ha údaií
1i,o1,1ě

Dopiscr'tl ze dne 21' 01, 2003 sc pod ZnačkotL 1599612008lŠ]< 1/..108/k1ick \l'ládiil
odt]or šk01sl\.i. kuhury. 1]lIá.]eŽe a rčlo\:ýcho\:) N4ěslského ťliad! l-]sli nad o|]i.i. kterí
doporučil proltlášerrí ne]no\'itLlsti Za kuhurní památku. plotoŽe ',dífo srenu di3]1a.ič}1ín
íešenísl dlěma Ii(hol\ o násnylíŠtise iId]lá t) Ojediněbu lÍ()ýbu :ele; tL1t1 !Ía,1l.,.
\, ot Ii.kO1,1:;Íeckil r'e'.]ianu pů\.ad|líarchiÍe kt()t1it:ká podoba :nliňotnneho obiektu
Ie
zi.hO|\il1a. aie:eIe,ničr)[ s!dnice tillí tlosta|tlčl..ě l.yuŽíLťnaa udržol,áno

\i drrp1se zc dl]e ]2. 0'.] ]008 sc \'\'jádřil takc Národní památko\'ý ťlslav. ustřcdií
pracLrvjště.,krerý do]roručil proh1ašcllí r'ěci za Lu]tulní pamá1kLl: . Stdn!čníbuí|LN !z| na\'iha
náLlrcljí | U\Íínud ()rlicí b',-la podle t1ostll,ttdrLíc],l 1lozrullků postd|ena |: t,o(:( ] 371 net základě
prcJekLlr archiektd RtLdol[a Freve, od roku ]372 Ýilou.,ího dr.'hjtekía Rakot,tsk!
seterozápudní clrtihy i()ste|t.eiclLisch? },.ardl t:s tbuhtt) Stavl)d ,5 klasi(i.|||1ími pnlq. n 5 pyy1;,
lz\, š\|cdl.sk!ha s!,,Iu se obe(: ě hlá,5i kepÚ!e ro a Íickéhoh^|o|'is]11u 'Iejí hisťorick.)'
dťchile]C|o'nická hodltota tt iak je ieba z.lá'ít! zdůraznit auIenÍick):) \|a| dochotání 1i
yrámci ()e,ski ] ePub|i|q, řLldí k přednínl pííkladtln hil|arick,! nádnŽní archi'tr,l.| l.| :1l
nat| orlicí te nayít: zcela ninořar1ně loLho\á|1.| j.ště staničníbudoya náÚaží Ls!í ad
orlicí.11]ěsto |dnes zdstúfko) z rokt ]815, zasnpttjít'ít,ýsrttl,bu sttltší()lotnottt:ko.1lro:ské
rlráh a zhledískl po|řeb památkafe acll,any iiž dřít,e doceněná ]'ze |ed! Íistě h()vl'iÍ a
]lodnatttitn soubclru drtiŽnít:lt ltl:lIeb I eprc:e nÍuj ícíchv l.ý.r.oiol,é poslclupno||i I):.nannoL|
-,r-: r. , ':rrii i'r.iir-,t|r,i!ri a,thitLkrtl;,'
Podle ustanol'ení s 3 odst' ] ZáLona č' 20i1987 Sb'. o státní památko\.é péči.\'e Znění
pozdě1ších piedpisů. se k p|oblen]atice ploh|áš.ní věci Za kulturní památku dne 09' 0j' 2o08
|od č'], fuU ]90ó8120081OKPP r'ljádiil odbor kultur'v a památkovó péčeKIajskÓho i|iadu
Pardubickébo |'raje. ktclý souhlasj] s prolllášenín'r včci Za kultufuí památku. pIcJlože
,železniÚi ytunice l, [,lsrí ntld OtIicí předstallt1e téD1ěř dulentick! t)ocitot.anclu l,Lpr,nllL
budaýu J^ eob\\kle iešenou dispazicí. b\la |ostd\.end \'ie(]notném drchí|eklo}11ckém s4lu
síanic RdkaLtskó sel,erozá|adní dráhy Butlova hovžená drchitekten l|uckiíeln l|reyem l,e
st u romdn|ickéh() hisIarism1l, a(] '\\)eha ..:tl1kl, ltL/.. l}-] 7lodtta|,t j.i na!! nnožstyí
zlněn Je výztlttnnin dokl(rden l,ý|oie hi'Ýa]'ické drážní urchitektury a želez,ličnídopral,y
,'
\. rámci ý|řední Evapy

Ve smvs]u uslanovení s j ods|' 2 zákola č' 20'11987 Sb'. o státni památko\é póči' \e
Zněni pozdějšich picdpisů' b}1(] podáli Dá\Ihu písentně r'yrozurnčn \'asmík \'ěci Spolcčnosr
Ceské drlr]rv' a, s. dopisem Ze dnc 0] 0.] ' 2008 (r'lastník dopis pier'zal drre 10 01' 2008)
Dopisern ze dne 25'

04

2rJ08 r)'jádři| účastníkřjzcllí společnost Čcskó dráIr1 a's'
a nár'rhen na
pr.oh1l]šetlí \ýpra\'ní btrc]orr za kulnlrni palniitku: odsn.anění přetlměné btldo|) :.|e,1ič}1,!
s|an1ce d Jeií náhtada novLt odbaytlt'tlt:í ],td]O1,] j( so1!čds!ísta|b), SŽD(, s /
l
'u:lc'7
.'Prúitl:l že|ezlÍtilítttuzlent L|stí nat| ()l lití |: tanIo race iÍ| zJ)rdc;|áfá|7 pfolckr' sk'l|b|
P|.o
srayebr;í ří:ení na zókIttlě l),dantj|.to vtll'tllntlt ni ho ti:enního rozhadnlr|í kteft frdL1l ]ftý:|k!
t|řad '\tal,elní úÍad(\tí nd,| ()r|icí |\).l t| i 5 ) 9%, 2a0íS I it,]867/]1a dne 9 s 2ÚÚ1
51áyttiicí yýpratní b1k]o\,a ie dÚ|.(,?a ])řest.l\'bou kolelišt(' o uusi b)|t c,lsn-utěna Sral.ba
Pru]ezd žele.ničnílnu:|t.tn l.|ltí nad or|ir:í ie ý saulc|tlLl s p|(1t}.]ý111 li.emnín p|ánen trJ.,ý.|
(!:encr.ální ře.ljt.lsl\'í- odbor splá\'} maietku) Zásadní lesouh]as s podně|em

[.',Í! ,1(1i o||ic!

a l,ieho zálaznt:

č./sti jr

Ielena ialo vřejrté pro9J.i'r.' \r.'l'ra irl.L
Lj|pravlí
butltla s přihlétlnutíltt ttlk k i..iúnL! 'r||iií d
Í,ltldú
l|!l! l..l.o\edení ii: |l.5L)|úu]e \!(lntiaťi| iak p|a o.ib.1f.)\ún! t!.ýÍ1|iicí\,eř!ína5t1 ÍaLi |,,o\,a.l
a c,]:s]lh., |,Picdcho.í.l.) ab(iÚ!)ích P]'ol!]d! tc],1t. ob.i.k! nnalo zi'dhit ap1.d\. a l'etÚ1sÍiuki:í
|í|.1.. b,i| r llIsíO| í.l|']í(íhahie.iiskú k]1ena\'jÍos!í zn!)..ně ne(i!jit: Hi,'ta]'iC]ir c.rnr
koilsu,ttlcce neodpol.ícklji tlÁ.tltiníl,lLu 'ttttlll u htLcloltt nebudi tloienl hilt.ji i.ki! p.D\1áÍb Již ad
zaht)it:ní připrall |()zýil1||. !|6:h1, ,.Prúiezt] že|enu]nin ttzlenl Úrri not1 ()rlicí a Ltt|l!t,inč
t,ránlti zpral:rn.itli ipd)].t!li):Ch
dok11|]1e|]tace Ie};o|tsÍnk(.e žtiezniíníh,lt.:l,t Lstt ln,,1
'tup:iů
Ů.!icí Í:1itl in'ažol,tint, s de ltolicí
pÍei1nlěiné bldt:.',.l a s 1'.ředvnuríltl l,e'*erého dróžltílttl
Nrq,z!! do na\'ého Objí.|nL! I:.hieden k záně..],l dt,]]1oilc. stá\'()ií|í |íPraft,íbud(t} |)ebýlÚ
l ptls!tr|ni dol,.ě tiž t.ktnami.,]'.. oLlu\.a]Lli|ll|). |,]al(lád.i Jin,1níní prtlsiřet!lg.ll,l 1,.il,l1lla. ,l
Ít't,hnLcké zhtldnot:ení OL|.!k!
P|.ofu ndchi,í \\, znač4ě n!)\'hawriíLí|}1 5tnfeb|]ě Í..h]lic|íéh1
'e

'Í!r1.ri].0\..|]1t1 s l').i,.Žjtíln tv.ojlslilh

Sptar'a ŽeJczničt'tí dopravtri cesry. stiitnr olganjZace (Star'eb sprál'a Praha) v dopisu
Ze dnc 0]' 0J' 200E Io\něž l'}'iádiila svůi nesoLl]r)as s prohlášenint rěcí za ku]tumi panrátkrr
s odr.o]áninr |a \!še citovanó pravon]ocné úZe ni Íozhodnutl qdané \4éstským ťliadem '
Stavcbnrm úřadcn Ú.stí nad orlici. kteÍése rýká sta\,b! naz\'anó..Průjezcl Že1czničnínuzlerl
Ustí nad oI1ici..'

Dopjsenl Zc dne 1'1' 0'i' 2008 b1'io účastníkoriřízcni r
'souladu s ustanoveninl { 36
odsj' ] zíkona č' 500/200.1 Sb'. sprárni řád. \' irlamé|r] zněttí. trmožněrio' abl sc před \ r'dánínl
rozhoLlnuli r'1jádi11 k podkladůn. kieré \4i]lis|e|stvo kulturv v průběirrr řizcrrí shronáŽc]ilo
(ťr..islnik d{]pis l-.ie!Zal dn.2ó' 0'5 2008). Dne ]]' 06. ]008 se dosravila
]re iuinistels|\'o
:''.]l:..l'' i.s.,l1llě uásruir1'rně r lasrnília parri Jalos]ava Hegelo\á. klťIá k ři7cní L] ploilliišeni 1č.j
7a ku]tumí panrátku uved]a: l]udoya bude demo|oyána \, |.á1|,1ci |el.ejně p|asPěš
é staúy
',Průjezrl železnitinín uzlenl l'istí nad Orticí ', na kterou je \^c]áno pritl,oplatné úzenní
rozhodnutí, DernoIicc b1ldof),
l,1l.olúnu koleiotým ř,ešenínt' kteié tttttsI ,,hoycl:.at z hlec]iska
'iť
t'eChn'iclrí'ha řešcní plarnýnl předpisůnl pro h'an,sel,r6p571 1,1n,,,čnísítě,
iejt,:,hž st:/učtist! jstltl
koridaro|é |raÍě Úa zc]ní c,t s1ar,.ll7 bude 'rpoluflrutncotó,o ," šÍ-EU Z (li)fo.h1
ně}:oli.kalet,|ch pi.íprul' sr(l\.b), je l)udoya :t1ačně po.l1klržo1.(i a,
P'o|a:e b'lo zřejnť! :(. hez
de]no|ic! \,ý?ruý]}í budoy',- není no.n! ka|?j()y! řešení ncLvrhncnl I soulodu evop'ÝK|}|]l
J
Nt'(|dP6) nS,. Z n,edetých diil,odfi 4911,,,n \.lLlslníka s prohláše]1ím b11t!o\,),zu kulturní
palnátku :á'sadně nestluhlasí' '

Na zá]iladě výšc rrledcných
..
.
P[rvodně dr,ojnádraŽi Rako(Lskó

dúkazůdospělo \Íinisters|vo ku]lury' ktomuto Zá\,čr!:
spo]eč|os]i s1át!í dláh}' .l Rakouslié sr:vclozlipadní cir'áh1'bylo
pos1a\'cllo \,roce 187.1 pod1e ná!Ihu elchítek1a Rudolfa Frer'e \'ob]íbenč]'}ri.ŠtoriZLrjicím
. nhdobí polóviny
st'\.]u Rep|ezentuje r'ýznarrrnÝ <1oklacl r'1l.'je
2'
'Železnicnl are|riteltLrrr t
]9' slolc1i Zastuprrje charaktelis|ickÝ t\ p \c|r]o\\Le]r. lra'..LraŽl Selcruzap.rdrlr dráh1.(poriŽiti
IeŽného Zdi\.e s \ýIa7!ou nárožní bosáží.hrázděnýcb koristrukcí a sed]ovÝch slieťh). obiekt
je r.současnÓ době zac1rorán 1!' s\é hnotě. dispozičnímřešenía exteriérll. b1.t' fasári1,jsou
mls1v pcjškozené J]o\ětlnos1nínj \1i\.)' Inreliér} jsou \lj\'cm dlouhodobé nrinirná1ní
ťldržb.v
hilčnč.degradoValr} (poškozerré7eimena \lhkostí a ncvhodnílJIi s1a\cbními ťrprar'ami)'
,.\rchi1eldonícj(c pr.r'k)' a cletai]}'j.9ou částečně Zacho\ané ve .u]6 pi'',o.1n1 podobč
(něktcri
okna a,dveie' podlaht) MiJlistefstvo Lu]tur} sí jť dobře r'ědono r'Ýznanru průnls1ového
dědict\.í Ceské republikl. a|c ZáIovL-ň se ]omnl\J' ]c
|Udn.r nJ r]|.'| |L\ťn| [oi1J.étr]čtohoLo
objcItlL rrlčla {rdbolrrá organiZace 7ash1 Pi.d začáLkeIr d]oulror1ollě p|áno\..né ii
|1lpl:1!()\ irnc
akcc ..Prújczd ŽeIczničnir'n uzlem ť]sli nac] Or]icr... ])osuzo\ání sLalebních ain'rčrri r ]asrníka
nenl předn]čtem tol]01o spíál'ního řízenj' Miniýer.t\'o kutul\ nicménčk()nsla1uie. Žc

... ].:..

jlii\ b) ..|'rů1czcl Žclezničrrínu7]cor I stí nad 0rLicí... ieiiŽ .součásti je odslrel]člli
:.:.:r: \ il.]|a!'l]] blrdo\'). Je \eieinJ]I Z.ill).!r]' \.ís1elba transevlo|ski Žc-]eznjčni sítč'

'.'|''''']

l .c .r
\'''' |''''''
'|. Íjť ''.|'
:.J'.čel]Sk!]n Záimem' a proto \'linistelsl\o kll]tuI} po picd]ožcn1 veškel!ch dfrkazťl a
l.t.1oJokun1entace n.s]]lcda]o dostačrriícidůr'oJ] li pr'oh]ašerrl \iše Zníněné r'ěci za ku1tLimí
|drnátkLl d]e | ] o.:lsl' i pisrrr. a) Zákcna č 20'l98] Sb. o sLáLrlí |amátkol.é pť!L. \ť Znenr
pozdějšlch picilpj5i1

Poučeni:
P|oli fu]muto loz1]odnulí ]zc ptrdle ustanor'ení { 152 oiist' ] zákorra č 500]2004 Sb''
splální řá.:l, vFlaném lnění. lodat \e ]hůtč]5 dnů od.ieho donrčeníroz|<Jad Lhrita pro

podání rozkladu poc.íná bčŽct podle { .10 odst' l pís ' a) správrrího řádu dc|r nasledujrci po
dni. kdr br'lo toto lozhodnu|i doručcno' f)oručcrri pise|nnosli upla\L|ie Š]'1 .L.s ]4 splávního
řádu. krer1 llalro\ i. že neb1lJi aclrcsál lohol(] Iozhodnutí ZasliŽen. Io'1odnutí se llloŽl 1'
plo\ozo\ně pro\'oZofilele poš1ovnicb s]uŽeb 'Ieslliže sj adrcsát trloŽelé lozhodnutí ve lhútě
10 dnů ode dne. kd'r'b'.v1o loz])odnutí li vvz\cdtruti r.provozovně pro\'ozo\'ate]e poštovl]ic]1
slrržeb připrareno. ncr'.;zvcdle. po\,ažuje 5e roz|rodnuLi podlc $ 2'1 odsl' l Správního iádu Za
doručenÓ posledním clncnl ró1o ]hůt} (od tohc'lo drre běŽí v tonito Piípaclč1hůta plo podání
rozkladu)' O rozkladu Iroti tonu|o rozhodnuti rozhodujc minist| ]iu]tury' Rozklad sc podáVá
u l\,1inisterstva kLl]lLlr\ na vÝše Ltvedenou adre:u'

lLr^
\4gr, Petra L1brichor á
r'edoucí oclděleili ochran\'' kLr]tUInich pfunátck
v L]dboru památko\'é péčc\4nrisrersva týt1iiýl

.'"'.]

i' I Urrrlnr:r t r r r r . á n c \ | .lI rrrd r )r lr. ri
||.'.! (lrli(r. LIr. | .|| n.d Orlirr. I'aIdtrLrirLr kraj. Luprr
I
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