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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2005
o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých
movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších
předpisů
ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ HORSKÉHO HOTELU A TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE JEŠTĚD U LIBERCE A
NĚKTERÝCH MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
§1
(1) Za národní kulturní památku se prohlašuje nemovitá kulturní památka Horský hotel a
televizní vysílač Ještěd u Liberce.
(2) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto movité kulturní památky:
a) soubor movitých archeologických nálezů z hradiště Mikulčice z období Velké Moravy,
b) Kodex vyšehradský,
c) Pasionál abatyše Kunhuty,
d) Velislavova bible,
e) soubor gotických soch z období krásného slohu v českých zemích,
f) soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta v Praze,
g) soubor barokních oltářních obrazů Karla Škréty a Petra Brandla,
h) Kynžvartská daguerrotypie,
i) soubor automobilů NW a Tatra.
(3) Název, číslo v rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále
jen "ústřední seznam"), popis a prostorové identifikační znaky národní kulturní památky
podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(4) Názvy, čísla v rejstříku ústředního seznamu, charakteristiky a trvalé umístění národních
kulturních památek podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§2
Pro ochranu národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovují tyto
podmínky:
a) obnova národní kulturní památky musí být prováděna v souladu s výsledky současného
vědeckého poznání a s cílem trvalého uchování hmotné podstaty a vzhledu národní kulturní
památky,
b) způsob užívání národní kulturní památky a činnosti s tím přímo spojené nesmějí ohrozit
uchování a rozvoj jejích kulturních a výchovně vzdělávacích funkcí.
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§5
Národní památkový ústav vyznačí národní kulturní památky podle § 1 odst. 1, písm. l) bodu 3
přílohy k nařízení vlády č. 262/1995 Sb., ve znění tohoto nařízení, a písm. e) přílohy k
nařízení vlády č. 337/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, vždy do 2 vyhotovení kopie

katastrální mapy a ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení po 1 vyhotovení
uloží do ústředního seznamu a po 1 vyhotovení zašle v případě podle § 1 odst. 1 Krajskému
úřadu Libereckého kraje a v ostatních případech Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Jandák v. r.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
Názvy, čísla v rejstříku ústředního seznamu, charakteristiky a trvalé umístění movitých
národních kulturních památek
e) Název:
Čísla v rejstříku
ústředního seznamu:
Charakteristika a
trvalé umístění:

Soubor gotických soch z období krásného slohu v českých zemích
131313/4-176, 67964/32-6200, 68446/37-26474, 68447/37-26572,
21983/3-5449, 101478
soubor tvořený 6 sochami:
1. Plzeňská madona, kamenná socha Panny Marie s Ježíšem jako
dítětem, z doby kolem roku 1395, umístěná v kostele sv.
Bartoloměje, obec a k. ú. Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj,
2. Svatý Petr ze Slivice, kamenná socha světce, z doby kolem roku
1395, umístěná v kostele sv. Petra, obec a k. ú. Milín, okres
Příbram, Středočeský kraj,
3. Svatá Kateřina z Jihlavy, kamenná socha světice, z doby kolem
roku 1400, umístěná v kostele sv. Jakuba, obec a k. ú. Jihlava,
okres Jihlava, Kraj Vysočina,
4. Jihlavská pieta, kamenné sousoší Panny Marie s mrtvým tělem
Ježíše Krista, zdoby kolem roku 1400, umístěné v kostele sv.
Ignáce, obec a k. ú. Jihlava, okres Jihlava, Kraj Vysočina,
5. Třeboňská madona, kamenná socha Panny Marie s Ježíšem
jako dítětem, z doby kolem roku 1400, umístěná v kostele sv. Jiljí,
obec a k. ú. Třeboň, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj,
6. Šternberská madona, kamenná socha Panny Marie s Ježíšem
jako dítětem, z doby kolem roku 1400, umístěná v kostele
Zvěstování Panny Marie, obec a k. ú. Šternberk, okres Olomouc,
Olomoucký kraj

