
249/1995 Sb.
VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 22. září 1995

o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové 
zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb. , o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1
 Území  historických  jader  obcí  a  jejich  částí  s  dochovanými  soubory  lidové 
architektury:

…...  Brocno (okr.  Litoměřice),  Dolní  Nezly (okr.  Litoměřice),  Chotiněves  (okr. 
Litoměřice),  Rašovice (okr.  Litoměřice),  Soběnice (okr.  Litoměřice),  Srdov (okr. 
Litoměřice), …..... se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").
 
§ 2
 Hranice území zón a jejich rozsah jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou 
graficky vyznačeny v mapách, které jsou uloženy u Ministerstva kultury, Státního ústavu 
památkové péče, ... , Památkového ústavu v Ústí nad Labem a u okresních úřadů a obcí, 
na jejichž území se zóny nacházejí.
 
§ 3
 Příslušný  orgán  územního  plánování  zajistí  vyznačení  území  zóny  v  příslušné 
územně  plánovací  dokumentaci  a  v  územně  plánovacím  podkladu  pro  její  pořízení, 
popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků.
 
§ 4
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:   Tigrid v. r.

Příloha:

BROCNO, okr. Litoměřice (05078)
Rozsah památkové zóny v Brocně je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. 

č. 1/2, vede podél p. č. 1/1, 1401/2, 1401/1, 16/3, 1310/2, 1310/3, 1308/2, 1307/3, 1307/4, 
1307/5,  1300/2,  1292/2,  1317/1,  1258/1,  1254/1,  1254/3,  kolmo  překračuje  silnici,  na 
východě pokračuje podél p. č. 30/2, 1383/2, 150, 148, 145, 32, zde se kolmo lomí k jihu a 
vede podél  p.  č.  1392,  37,  38/2,  38/3,  38/1,  138,  41,  1044/2,  1393,  45,  36/8,  1040/8, 
1040/7, 1040/6, 1040/5, 1040/4, 1040/3, 55, 56/1, 59, 60, 62, 64/1, kolmo překračuje cestu 
p. č. 1038/1 a pokračuje podél p. č. 1038/12, 71, 121, kde se na jihu lomí a pokračuje k 
severozápadu podél cesty p. č. 1387/1 až k p. č. 161, pokračuje podél p. č. 161, 166/1, 
1416, 166/3, zde se lomí a pokračuje k severu ohraničena p. č. 167, 173/2, částí p. č. 
1376, pokračuje podél p. č. 202/1, 202/2, 200/1, 199, 198, 195, 193, 188, 186, 27/1, 214/2, 
219/4, 219/2, 260/3, zde překračuje kolmo silnici od Chcebuzi a k výchozímu bodu.
 

DOLNÍ NEZLY, okr. Litoměřice (15161)
Rozsah památkové zóny v Dolních Nezlech je vymezen hranicí, která je na severu 

ohraničena silnicí směr na Soběnice, u p. č. 378/1 se kolmo láme k jihu, dále vede podél 



pěšiny p. č. 690 a cesty p. č. 693. Na jihu pak překračuje příjezdní silnici od Horní Řepčice 
a pokračuje podél p. č. 684/2, 684/1, láme se kolmo k severu a vede podél p. č. 744/1, 
506, částí 743/3, 502, 460, 473/1, zde se lomí k východu, je ohraničena p. č. 469, 474/1 a 
dále až k výchozímu bodu.

CHOTINĚVES, okr. Litoměřice (05336)
Rozsah  památkové  zóny  v  Chotiněvsi  je  vymezen  hranicí,  která  vede  na 

severozápadě podél polní cesty p. č. 6, navazuje na křižovatce polních cest na polní cestu 
p. č. 1141, podél které vede až k východnímu konci obce. Zde se lomí a pokračuje podél 
p. č. 953/10, 45, 44, 945/4, 922/5. Zde se na silnici směr Liběšice lomí k jihu, na východě 
vede podél této silnice p. č. 1121, pokračuje až k odbočce polní cesty p. č. 1126, na jihu 
vede podél cesty p. č. 1126, 1126/2, 74/1, 74/2 a pokračuje podél cesty p. č. 1128, podél p. 
č.  85,  94/1,  298/4,  298/5,  298/3,  298/2,  297,  1158,  1159,  1157,  na západě překračuje 
kolmo silnici p. č. 1103 a pokračuje k severu podél p. č. 1142/5 a polní cesty p. č. 1102 až 
k severnímu konci p. č. 6, kde je výchozí bod.
 

RAŠOVICE, okr. Litoměřice (06229)
Rozsah  památkové  zóny  v  Rašovicích  je  vymezen  hranicí,  která  je  na  severu 

ohraničena  cestou  p.  č.  1049/1,  cestou  p.  č.  48/4,  částí  p.  č.  48/12,  1078,  1072, 
komunikací p. č. 1064, vede po silnici p. č. 89/2, 2/2, 103, 412/2, 415, 416, probíhá po 
cestě p. č. 1070, na jejím jižním konci se láme a pokračuje podél p. č. 33/1, 31/1, 1068, 
30/1,  8/2,  1067/1,  1067/2,  1067/3,  na  jejím  západním okraji  se  hranice  lomí  směrem 
severním a vede dále podél p. č. 3/1, 1080, 2, 1/1, 1/3, 101 a 1/4 k výchozímu bodu.
 

SOBĚNICE, okr. Litoměřice (15164)
Rozsah památkové zóny v Soběnicích je vymezen hranicí, která začíná na severu u 

p. č. 90, pokračuje dál podél p. č. 119/3, 119/2, 103/1, 104, 101, 67, 1145, 91, 62, 111, na 
východě přetíná komunikaci na hranici p. č. 1062/1, dále vede podél p. č. 87/1, 709/4, 
709/3,  47,  46,  78,  79,  na  jihu  probíhá  podél  komunikace  p.  č.  1068,  60/6,  přetíná 
komunikaci p. č. 861/6, podél p. č. 865/3, 868/4, 868/2, podél příjezdové komunikace se 
stáčí k severu, přetíná na jižním okraji p. č. 1062/1, stáčí se k západu a vede podél p. č. 
1059/1, 1060/1, přetíná silnici a dále podél p. č. 52/3, 52/1, 49, přes p. č. 1064 k jejímu 
severnímu okraji, dále na sever podél p. č. 1, 30/1, 29, 25, 15, 10, 9, 2/4, 2/1, 1, stáčí se k 
severu podél 1084/2, přetíná kolmo p. č. 117 a k výchozímu bodu u p. č. 90.
 

SRDOV, okr. Litoměřice (15305)
Rozsah  památkové  zóny  v  Srdově  je  vymezen  hranicí,  která  začíná  na 

severovýchodě u p. č. 593, kolmo přetíná p. č. 882/1, pokračuje podél p. č. 559/2, 530/2, 
534/5, 533, 532/1, kolmo přetíná silnici na Hradec p. č. 883, pokračuje podél p. č. 323, 
326/1, 882/2, 341, částí 889/1, 343/4, 343/1, 343/3, částí 346/5, 365, 364/1, 362/1, 29/1, 
371/2, 372, 404/1, pokračuje podél p. č. 414/2 až k silnici  směr Habřina, kterou kolmo 
přetíná, a lomí se k východu podél p. č. 389, 36/1, 380, 40/1, 40/2, 94/1, 146, 331, 147/2, 
316, 314/2, 313/2. Na jejím jižním konci kolmo přetíná silnici směr Liběšice a pokračuje 
podél p. č. 277/2, 277/1, 176/3, 272. Podél p. č. 939 se lomí k severu, kolmo přetíná p. č. 
940/1 a podél p. č. 881 pokračuje k severovýchodnímu cípu p. č. 551, kde se hranice 
uzavírá.
 

Poznámka: Hranici památkové zóny vymezují p. č. ležící uvnitř zóny.
V závorce jsou uvedeny kódy základní sídelní jednotky.


