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Věc: Soubor věcí školy č.p. 45, na st. parc. č. 89/1 a 89/2, k.ú. Sedlčánky, obec 

Čelákovice, část obce Sedlčánky, okres Praha-východ, Středočeský kraj – vyrozumění 

vlastníka o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku + výzva k seznámení 

s podklady rozhodnutí 
 
 
 Na základě ust. § 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že Ministerstvo kultury obdrželo podnět od Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, na prohlášení 
souboru věcí školy č.p. 45, na st. parc. č. 89/1 a 89/2, k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, část 
obce Sedlčánky, okres Praha-východ, Středočeský kraj, za kulturní památku. 
 
Soubor zahrnuje: 

1) budovu školy, na st. parc. č. 89/1; 
2) ohrazení s brankami, na st. parc. č. 89/2; 
3) a pozemky st. parc. č. 89/1 a 89/2. 
 

Odůvodnění návrhu: Historicko-architektonická památková hodnota, urbanistický 
význam. Jedná se o patrovou podsklepenou stavbu s asymetricky umístěnou hodinovou věží. 
Škola byla postavená v eklektickém stylu v roce 1909 podle projektu stavebního rady 
Antonína Novotného. Škola je cenným příkladem venkovské veřejné budovy z doby před 1. 
světovou válkou.  

 
Ministerstvo kultury podnět vyhodnotilo, shledalo jej důvodným a zahájilo ve věci 

správní řízení. Sdělujeme Vám, že ve správním řízení byly shromážděny potřebné doklady 
pro rozhodnutí, před jehož vydáním máte podle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení (správní řád), jako účastník řízení, možnost vyjádřit se k jeho podkladům i ke 
způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. 

 
Můžete tak učinit nahlédnutím do spisu u odboru památkové péče Ministerstva 

kultury, Nostický palác, Maltézské náměstí 1, 118 01 Praha 1, kancelář 420, a to do 15 dnů od 
doručení tohoto dopisu, v době od 8:00 do 16:00 hodin. Před osobní návštěvou laskavě 
telefonicky kontaktujte Mgr. Petru Mašitovou, Ph.D. na tel.: 257 085 429. 
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Až do ukončení řízení o prohlášení věci za kulturní památku, o jehož výsledku Vás 
budeme informovat, je třeba ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., chránit věc před  
poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou zamýšlenou i 
uskutečněnou změnu vlastnictví, správy nebo užívání.  
 

S Vašimi případnými dotazy se můžete obrátit na Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 00 Praha 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                 Mgr. Petra Ulbrichová 

vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 
v odboru památkové péče Ministerstva kultury 

 
 
 

 
Rozdělovník: 
Město Čelákovice, nám. 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice 
 
Na vědomí:  
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 
130 00 Praha 3 
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