Vážené starostky, vážení starostové,

Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám
předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou působností.
Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o umístění těchto vesměs nemovitých kulturních
památek, ochranných pásem, památkových rezervací a památkových zón a zároveň Vám podat
několik informací, souvisejících s uplatňováním zákona č. 20 / 1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění.
Zvláště upozorňujeme na § 14 tohoto zákona, který řeší otázku obnovy kulturní památky. Vlastník
kulturní památky, který zamýšlí provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování, nebo jinou úpravu
kulturní památky, nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko oddělení
památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech. Obdobně, vlastník
nemovitost, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, nebo
ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace, nebo památkové zóny, je také povinen k zamýšlené stavbě, stavební úpravě, nebo
udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko oddělení památkové
péče odboru školství a kultury.
Dále upozorňujeme na problém ochrany archeologických památek. Výše uvedený zákon o státní
památkové péči ( zákon č. 20 / 1987 Sb. ) upravuje i tuto problematiku. Přesto, že tento zákon platí již
skoro 17 let ( pouze s několika novelizacemi ), dochází k jeho častému (úmyslnému či neúmyslnému)
porušování. V naprosté většině případů se jedná o základní neznalost zákona.
Proto i touto formou chceme upozornit Vás, vážené starostky a vážení starostové, ale i pracovníky
stavebních úřadů, stavebníky a nejširší veřejnost na několik důležitých pojmů a v kostce Vám
vysvětlit, jak postupovat s ohledem na případné nálezy archeologických památek.

Základní pojmy :

Oprávněná instituce
Oprávněnou institucí, která je dohodou s Akademií věd a Archeologickým ústavem AV ČR
oprávněna provádět archeologické výzkumy na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností, je Ústav archeologické památkové péče středních Čech se sídlem v Kladně. Ostatní
instituce tak mohou činit pouze po dohodě s Ústavem archeologické památkové péče.
Adresa : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 272 01 Kladno, nám. Sítná 3105
PhDr. Karel Koucký ( tel. 721 552 135 )

Území s archeologickými nálezy
Území s archeologickými nálezy je území, o kterém je známo, že obsahuje movité či nemovité
archeologické památky. Nicméně většina archeologických nálezů se nalézá v zemi a tak většinou
nelze přesně vymezit pozitivní a negativní plochy. Jistou výjimku představují vytěžená místa ( např.
pískovny, lomy ). Proto se za území s archeologickými nálezy považuje celé území České
republiky.
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Příprava stavby a její ohlášení
Stavebník / investor je podle § 22 zákona č. 20 / 1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, povinen svůj úmysl provádět stavební činnost ( stavět rodinný dům, jímku, výrobní halu apod. )
povinen oznámit již ve fázi přípravy stavby. Písemně vyrozumí Ústav archeologické památkové péče
středních Čech, se kterým pak uzavře dohodu ( v případě. že jde o zásah do terénu většího rozsahu,
písemnou smlouvu ), ve které budou stanoveny podmínky, za jakých bude výzkum proveden. Poté
Ústav archeologické památkové péče provede archeologický výzkum, nebo archeologický dozor.
Zde platí, že čím dříve bude Ústav archeologické památkové péče středních Čech informován, tím
více je prostoru pro případný výzkum a koordinaci navazujících stavebních prací.

Financování
V případě stavebníků rodinných domů, ale i jiných zahloubených objektů jako jsou odpadní jímky,
financuje případný výzkum, nebo dozor oprávněná organizace. To je ovšem pouze v případech, kdy
jde o stavby bez podnikatelského záměru. V opačném případě hradí náklady na archeologický
výzkum, nebo dozor stavebník / investor.

Žádáme Vás o spolupráci v této oblasti a informování Vašich občanů. V případě jakékoli potřeby
konzultace se obraťte na oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu
v Sedlčanech, nebo v případě konzultace ve věci archeologických památek na Ústav archeologické
památkové péče středních Čech, se sídlem v Kladně.

Odbor školství a kultury
Oddělení památkové péče
Svobodová Iva
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SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK SEDLČANY
správní obvod obce s rozšířenou působností ( zák. č. 388 / 2002 Sb. )
Platnost : ke dni 21. 3. 2011
Zpracovalo : oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech

BLÁHOVA LHOTA
2505 - vodní mlýn, areál
/1mlýn
/2 hospodářská budova
/3 kolna
BOLECHOVICE
36696 / 2 – 36 - areál zámku
/1 zámek
/2 zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého
/3 dům čp. 1
/4 chlév
/5 stodola
/6 ohradní zdi s branami
/7 rybníček ve dvoře
/8 zahrada
/9 užitková zahrada
/10 alej k parku
/11 zámecký park
14255 / 2 – 38 – výklenková kaple
BOR - ÚKLID
2473 - boží muka
BRATŘÍKOVICE
kaple (jen mobiliář)
BRAŽNÁ
4183 - usedlosti čp. 10, areál
/1 dům usedlosti
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/2 patrová sýpka
/3 chlévy
/4 sýpka
/5 kamenná brána
4192 - sýpka při čp. 6
BROD (u Petrovic)
1038,1039 – rolnická usedlost, mlýn, areál – památkově chráněno od října 1996
/1 obytné stavení
/2 špýchar I.
/3 špýchar II.
/4 stodola
/5 sýpka
/6 bývalý mlýn
/7 rybníček s náhonem
DIVIŠOVICE
30327 / 2 – 35 – areál kaple
/1 kaple
/2 mříž
DRAŽKOV
2915 - boží muka
4191 - rolnická usedlost čp. 10
DUBLOVICE
2426 - kostel Nejsvětější Trojice, areál
/1 kostel Nejsvětější Trojice
/2 hrobka rodu Pistoriů
/3 hřbitovní zeď s brankami
/4 márnice
2917 - boží muka
2428 - kamenný kříž smírčí
4190 - rolnická usedlost čp. 15
HRAZANY
2627 - hrazanské oppidum
284 - hrad Ostromeč, zřícenina
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CHLUM
2471 - kostel sv. Václava, areál
/1 kostel sv. Václava
/2 hřbitovní zeď s branou
/3 křídlové schodiště s plastikami
/4 socha sv. Gotharda
/5 socha sv. Felixe
/6 náhrobník s barokní vázou
/7 socha sv. Antonína Paduánského
2472 - boží muka
kaplička (jen mobiliář)
JESENICE (u Nedrahovic)
2437 - kostel Nejsvětější Trojice, areál
/1 kostel Nejsvětější trojice
/2 ohradní zeď hřbitova se dvěma branami
/3 márnice
2438 - výklenková kaple se sochou sv. J. Nepomuckého, při čp. 43
JETŘICHOVICE
29933 / 2 – 70 – areál zámku
/1 zámek
/2 služební domek
/3 zahradnický domek čp. 5
/4 sýpka
/5 zámecký park
/6 ohradní zeď parku
/7 schodiště se sousoším Putti
/8 socha Putti
/9 busta Muž
/10 socha Pieta
/11 socha Herkules
/12 socha Saturn
/13 kaple Sedmibolestné P. Marie
28744 / 2 – 71 – kaple sv. Jana Nepomuckého
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KAMENICE
4180 - rolnická usedlost čp. 3 – zrušeno prohlášení za KP
KAMENNÁ
2924 - zámek čp. 1, areál
/1 zámek
/2 zámecký park
2925 - socha sv. Víta
2926 - židovský hřbitov
KAMÝK / VLTAVOU
35948 / 2 – 24444 - židovský hřbitov
KLIMĚTICE
2506 - boží muka
KLUČENICE
2445 - kostel sv. J. Křtitele a sv. Antonína Poustevníka, areál
/1 kostel sv. J. Křtitele a sv. Antonína Poustevníka
/2 ohradní zeď hřbitova
/3 márnice
KŇOVICE
2446 - zámek, areál
/1 zámek
/2 zámecká kaple sv.Josefa
/3 zámecký park
/4 severní křídlo hospodářského dvora
KOJETÍN
4179 - rolnická usedlost čp. 4
104250 – výklenková kaplička
KOSOVA HORA
2447 - kostel sv. Bartoloměje
2448 - kostel sv. Michala Archanděla, areál
/1 kostel sv. Michala Archanděla
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/2 empírová hrobka Reitzesteinova a Mladotů
/3 secesní hrobka
2449 - zámek, areál
/1 zámek
/2 ohradní zeď
2450 - kašna se sochou sv. J. Nepomuckého
2451 - židovský hřbitov
2928 - fara čp. 23
2929 - synagoga čp. 131
4248 - rodinný dům židovský čp. 127
KRÁSNÁ HORA nad Vltavou
2454 - kostel sv. Mikuláše
2455 - kamenný korec, náměstí
2456 - mariánský sloup, náměstí
4197 - sýpka, náměstí čp. 45
KRAŠOVICE
2930 - kaple
2931 - výklenková kaplička
2932 - chalupa čp. 14
KŘEPENICE
2459 - tvrz Jakuba Krčína z Jelčan čp. 4, 58, areál
/1 hlavní budova
/2 severozápadní domek s branou
/3 jihozápadní domek
/4 jihovýchodní domek
/5 "ovčín"
/6 ohradní zeď a východní brána
/7 severní hospodářská budova
/8 příjezdový most
KUNÍČEK
2460 - kaplička morová
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LIBČICE (u Nechvalic)
4178 - rolnická usedlost čp. 9, areál
/1 roubený obytný dům
/2 roubená sýpka
/3 roubená stodola
/4 zděný objekt s bránou
LIDKOVICE
24239 / 2 – 86 – areál zámku čp. 1
/1 zámek
/2 chlév
/3 stáj
/4 sýpka
/5 zahradnický dům
/6 zámecký park
/7 ohradní zdi parku
/8 zámecká zahrada
/9 ohradní zdi zahrady
/10 rybníček I.
/11 rybníček II.
20486 / 2 – 87 – výklenková kaplička
LOVČICE
2933 - tvrz, čp. 1, 17
MĚŠETICE
33679 / 2 - 88 – kaple
33905 / 2 – 263 – areál tvrziště „Valy“
/1 tvrziště
/příkop
NALŽOVICE
2470 - zámek, areál
/1 zámek
/2 zámecká kaple Bolestné P. Marie
/3 panská hrobka
/4 zámecký park
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NALŽOVICKÉ PODHÁJÍ
2622 - hradiště "Hradiště" ("Na hradě")
2623 - tvrziště "Velké kolo" ("Hořejší kolo")
3118 - hradiště "Malé kolo" ("Dolejší kolo")
NECHVALICE
2474 - kostel sv. Mikuláše, areál
/1 kostel sv. Mikuláše
/2 ohradní zeď kostela
OBDĚNICE
2488 - kostel Nanebevzetí P. Marie, areál
/1 kostel Nanebevzetí P. Marie
/2 část ohradní zdi hřbitova s branou
/3 gotický náhrobník Jakuba Krčína
2489 - tvrz, areál
/1 dům čp. 25 – tvrz - zřícenina
/2 dům čp. 20 - venkovská usedlost
OBORY
2490 - boží muka (milník?)
OSEČANY
2493 - zámek s kaplí sv. Anny
PETROVICE
2495 - kostel sv. Petra a Pavla, areál
/1 kostel sv. Petra a Pavla
/2 ohradní zeď kostela
/3 kaple sv. J. Nepomuckého
2496 - rezidence jezuitská, čp. 58
2941 – kaple u silnice do Krašovic
2498 - socha sv. Václava
2497 - zámek čp. 26, areál
/1 zámek
/2 zámecký park
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2942 - chalupa čp. 47
POČAPLY
2624 - hradiště "Šance"
POČEPICE
2503 - kostel sv. J. Křtitele, areál
/1 kostel sv. J. Křtitele
/2 hřbitovní zeď s branami
2504 - fara čp. 29
2608 - sochy na můstku
/1 socha sv. Prokopa
/2 socha sv. J. Nepomuckého
POŘEŠICE
2944 - tvrz čp. 2
2943 – zvonice
PRČICE
32753 / 2 – 170 – areál kostela sv. Vavřince
/1 kostel
/2 ohradní zeď kostela s brankami
/3 kříž před branou
23566 / 2 – 172 – areál zámku
/1 zámek čp. 1
/2 úřednický dům čp. 170
/3 dům čp. 171
/4 stáj
/5 obvodové zdi dvora
/6 zámecký park
/7 ohradní zdi parku
4268 – socha sv. Isidora (uložena na faře v Sedlci)
26101 / 2 – 175 – socha sv. Jana Nepomuckého
18602 / 2 – 2865 – dům čp. 115 / 1
19004 / 2 – 171 – morová kaple
47006 / 2 – 173 – most přes Sedlecký potok se sochařskou výzdobou
32577 / 2 – 176 – boží muka
15846 / 2 – 2866 – areál židovského hřbitova
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/1 hřbitov
/2 hřbitovní zeď
27285 / 2 – 3961 – dům čp. 71
103767 – dům čp. 6

PŘEDNÍ CHLUM
2463 - usedlost čp. 15, areál
/1 dům
/2 stodola
/3 kolna
PŘESTAVLKY
15541 / 2 – 166 – areál zámku
/1 zámek
/2 deputátnícký domek s kovárnou
/3 stáj
/4 zahradnický domek se skleníkem
/5 sýpka
/6 zámecký park
/7 zahrada
/8 ohradní zeď s branou
/9 dělící zdi před zámkem
21684 / 2 – 167 – výklenková trojboká kaple
PŘÍČOVY
2543 - zámeček s kaplí sv. Vojtěcha, areál
/1 zámek
/2 špýchar
2544 - mlýn větrný
RADÍČ
21219 / 2 - 2546 - zámek, areál
/1 zámek
/2 kaple Navštívení P. Marie
/3 socha sv. Víta
/4 socha sv. J. Nepomuckého

11

/5 zámecký park
2549 - hrad Kozí hřbet, areál
/1 jádro hradu
/2 předhradí
SEDLČANY
2570 - zámek Červený Hrádek čp. 1, areál
/1 jižní křídlo
/2 východní křídlo
/3 věž - severovýchodní nároží
/4 ohradní zeď a studna
/5 zástavba předhradí
/6 zámecký park
2566 - kostel sv. Martina, areál
/1 kostel sv. Martina
/2 zvonice
/3 kříž
2567 - kostel Nanebevzetí P. Marie, tzv. Církvička, areál
/1 kostel Nanebevzetí P. Marie
/2 hřbitovní zeď s branou a kaplemi
/3 náhrobek Karla a Vilemíny Němečkových a rodiny Sedláčkovy
2568 - děkanství čp. 44
2569 - mariánský sloup, sochařské dílo, náměstí
/1 mariánský sloup se sochou Immaculaty
/2 socha sv. Josefa
/3 socha sv. Anny
SEDLEC
31855 / 2 – 178 – areál kostela sv. Jeronýma
/1 kostel
/2 kříž u kostela
44863 / 2 – 179 – kamenný kříž u čp. 133
32161 / 2 – 180 – kamenný kříž u hřbitova
25071 / 2 – 177 – výklenková kaple zvaná Ježovka
4415 – dům čp. 43
30549 / 2 – 3962 – dům čp. 55
40312 / 2 – 3963 dům čp. 58
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SKRÝŠOV
2581 - zámek čp. 1
2582 - boží muka
SOLOPYSKY
2592 - tvrz, areál
/1 špýchar
/2 tvrz
/3 severní křídlo hospodářského dvora
/4 východní křídlo hospodářského dvora
/5 jižní křídlo hospodářského dvora
2591 - kaple Proměnění Páně
2427 - boží muka
STARÉ MITROVICE
24504 / 2 – 276 – areál tvrziště „Na ostrůvku“
/1 tvrziště
/2 příkop
SUCHDOL (u Prosenické Lhoty)
2952 - zámek, areál
/1 zámek
/2 zámecký park
2951 - kaple sv. J. Nepomuckého
2507 – kaplička
SUŠETICE
33277 / 2 – 204 – sýpka u čp. 13
SVATÝ JAN
2579 - kostel sv. J. Nepomuckého, areál
/1 kostel sv. J. Nepomuckého
/2 fara (včetně mobiliáře)
2580 - kaplička výklenková U jedle
ŠTĚTKOVICE
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2583 - zámek čp. 1, areál
/1 zámek
/2 budova vpravo od brány do zámeckého dvora
/3 budova vlevo od brány do zámeckého dvora
/4 hospodářské budovy na severozápadním nároží zámeckého dvora
/5 úseky ohradní zdi areálu
/6 špýchar
/7 zámecký park
2584 - soubor soch na návsi
/1 socha sv. J. Nepomuckého
/2 socha sv. Antonína Paduánského
TŘEBNICE
2956 - zámek, areál
/1 zámek
/2 zámecký park
TÝNČANY
2593 - kaple sv. J. Nepomuckého
2959 - boží muka
UHŘICE
32578 / 2 – 3964 – areál tvrze čp. 13
/1 tvrz
/2 chlév
/3 sýpka
ÚSTUPENICE u Doubravic
2621 - tvrziště v Ústupenicích
VELETÍN
28585 / 2 – 4186 – polygonální stodola u čp. 8
44125 / 2 – 4290 – roubená stodola u čp. 2
VČELÁKOVA LHOTA (Vrchotice Na Františku)
19418 / 2 – 232 – areál usedlosti čp. 1
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/1 chalupa
/2 stodola
VOLTÝŘOV
2632 - hradiště "Žíkovec"
VRCHOTICE (Na Františku)
36246 / 2 – 230 – areál tvrze
/1 tvrz s věží
/2 chlév s vepřínem
/3 stodola
/4 ohradní zeď s branou
46887 / 2 – 231 – socha sv. Jana Nepomuckého
VYSOKÁ U KOSOVY HORY
2601 - zvonička, náves při čp. 3
VYSOKÝ CHLUMEC
2604 - hrad čp. 30, 31, areál
/1 hrad - západní palác
/2 hrad - východní palác s věží
/3 úseky hradby horního hradu
/4 zástavba a hradba horního hradu
/5 dům kastelána
/6 opevnění dolního hradu s věží
/7 opevnění předhradí s barokní bránou
/8 most
/9 hlídačův dům na předhradí
2605 - bývalá správní budova panství čp. 14
2606 - socha sv. J. Nepomuckého při čp. 1
2607 - boží muka
ZADNÍ BOUDY
2439 - hrad Zvěřinec
ZAHRÁDKA
2962 - zámek, areál
/1 zámek
/2 zámecký park
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Městské památkové zóny
• SEDLEC - PRČICE - prohlášena městská památková zóna Sedlec - Prčice,
vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476 / 1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992
Památková ochranná pásma
• VYSOKÝ CHLUMEC - ochranné pásmo Hradu Vysoký Chlumec, nemovité kulturní
památky rejstř. č. 2604, zřízené podle vyhl. č. 118 / 1959 Úl. o památkových ochranných
pásmech
• KŘEPENICE - ochranné pásmo tvrze Křepenice (vyhlášeno v roce 1982)
• RADÍČ - ochranné pásmo Zámku Radíč, nemovité kulturní památky rejstř. č. 2546, zřízené
podle vyhl. č. 118 / 1959 Úl. o památkových ochranných pásmech
Vesnické památkové rezervace a zóny
• KOJETÍN – vesnická památková zóna, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č.
413, ze dne 24. 6. 2004 / platnost od 1. 1. 2005
• POREŠÍN - vesnická památková zóna, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č.
413, ze dne 24. 6. 2004 / platnost od 1. 1. 2005
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