
NAŘÍZENÍ VLÁDY 
České republiky ze dne 24. května 1995 č. 127/1995 Sb.

o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory 
lidové architektury za památkové rezervace

Vláda České republiky nařizuje podle § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 
20/1987 Sb. , o státní památkové péči:

§ 1
 Území ucelených částí měst a obcí Starý Týn (okr. Litoměřice) … s dochovanými 
soubory lidové architektury se prohlašují za památkové rezervace (dále jen "rezervace").
 
§ 2
 Hranice území rezervací a jejich rozsah jsou vymezeny v příloze tohoto nařízení a 
jsou vyznačeny v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury České republiky, 
Státního ústavu památkové péče v Praze, ... , Památkového ústavu v Ústí nad Labem a u 
okresních úřadů a obcí, na jejichž území se rezervace nacházejí.
 
§ 3
 Příslušný orgán územního plánování zajistí vyznačení území rezervace v příslušné 
územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladu pro její pořízení, 
popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.1)

 
§ 4
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:   Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr kultury:   Tigrid v. r.

Příloha:
 

STARÝ TÝN, okr. Litoměřice
Rozsah  území  rezervace  ve  Starém  Týně  vymezuje  hranice,  která  začíná  na 

severozápadě u silnice p. č. 452 na Bukovinu, na severu vede podél p. č. 131/3, 131/5, 
124/2, 124/1, cesty p. č. 451/2, 448 a 485/1, na východě pokračuje podél p. č. 435, na jihu 
podél silnice p. č. 478 až k p. č. 37, odkud pokračuje podél p. č. 170, 35/1, 35/3, 35/2, 
34/3, 34/4, 34/1, 27, 233/10, 233/7, 233/6, 47/3, 233/9, na západě vede podél p. č. 233/4, 
266 a 205 a sleduje cesty p. č. 467 a 452 až k výchozímu bodu.

 
____________________

1) Zákon č. 50/1976 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve 
znění pozdějších předpisů. Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční 
rozvoj  č.  84/1976  Sb.,  o  územně  plánovacích  podkladech  a  územně  plánovací 
dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.


