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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2002
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní
památky
ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKY
§1
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v hlavním městě Praze
1. České korunovační klenoty,
2. Betlémská kaple,
3. Karolinum,
4. Národní muzeum,
5. Novoměstská radnice;
b) v Jihočeském kraji Rožmberská rybniční soustava;
c) v Ústeckém kraji Památník obětem katastrofy na dole Nelson;
d) v kraji Vysočina
1. Rodný dům Karla Havlíčka Borovského,
2. Klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči,
3. Židovský hřbitov v Třebíči;
e) v Moravskoslezském kraji Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1
jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do 2
vyhotovení kopií katastrálních map do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení; 1
vyhotovení uloží do Ústředního seznamu kulturních památek a 1 vyhotovení neprodleně
zašle krajskému úřadu, v jehož správním obvodu se národní kulturní památka podle
odstavce 1 nachází.
(4) Pokud se v příloze k tomuto nařízení uvádí v prostorových identifikačních znacích část
pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v kopiích katastrálních map podle
odstavce 3.
ČÁST DRUHÁ
ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ
KULTURNÍ PAMÁTKY
§2
Zrušuje se prohlášení těchto národních kulturních památek:
a) České korunovační klenoty, Karolinum v Praze, Betlémská kaple v Praze, Novoměstská
radnice v Praze a Národní muzeum v Praze,

b) Pomník obětem důlní katastrofy na dole Nelson v Oseku a Rodný dům Karla Havlíčka
Borovského v Havlíčkově Borové učiněné usneseními vlády.1)
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2002.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 337/2002 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto
nařízením
d) v kraji Vysočina
Název: Rodný dům Karla Havlíčka Borovského
Popis: budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto
pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Havlíčkův Brod
Obec: Havlíčkova Borová
Katastrální území: Havlíčkova Borová
Pozemek, parcelní číslo: stavební parcela: 160
Budova, číslo popisné: 163,
Název: Klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči
Popis: areál bývalého benediktinského kláštera s kostelem sv. Prokopa tvořený budovami,
jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými
identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Třebíč
Obec: Třebíč
Katastrální území: Podklášteří
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 4, 12, 13, 10/1 (část), 10/2, 10/3, 10/4,
pozemkové parcely: 18/1, 18/2 Budovy, čísla popisná: 1,2,163,
Název: Židovský hřbitov v Třebíči
Popis: židovský hřbitov s náhrobky, budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích
vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres: Třebíč
Obec: Třebíč
Katastrální území: Podklášteří
Pozemky, parcelní čísla: stavební parcely: 312, 570 pozemkové parcely: 94, 95, 89/2;
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) Usnesení vlády ČSR ze dne 30. března 1962 č. 251.
Usnesení vlády ČSR ze dne 24. února 1978 č. 70.

