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Prostějov 25. 7. 2016 
 
 
Rozhodnutí č.j. MK 45419/2016 OPP, MK-S 9907/2015 OPP ze dne 8. července 2016 –  
r o z k l a d účastníka řízení statutárního města Prostějov k prohlášení části pozemku  
p. č. 3104/1 se starým židovským hřbitovem (podrobný zákres hřbitova přiložen 
v příloze), v k.ú. Prostějov, obec Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj  
za kulturní památku.  
 
Prostřednictvím datové schránky účastník řízení statutární město Prostějov IČO: 00288659, 
obdrželo dne 12. 7. 2016 rozhodnutí, kterým Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo 
část pozemku  p.č. 3104/1 se starým židovským hřbitovem (podrobný zákres hřbitova 
přiložen v příloze) v k. ú.  Prostějov, obec Prostějov za kulturní památku.  
  
Podle ustanovení § 152, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
podává účastník řízení statutární město Prostějov ve lhůtě rozklad proti rozhodnutí č. j. MK 
45419/2016 OPP, MK-S 9907/2015 OPP, ze dne 8. 7. 2016, o prohlášení pozemku parcelní 
č. 3104/1 se starým židovským hřbitovem (podrobný zákres hřbitova přiložen v příloze),  
k. ú. Prostějov, obec Prostějov, okres Prostějov, Olomoucký kraj, za kulturní památku. 
 
Statutární město Prostějov vyjádřilo dopisem ze dne 16. června 2016 kategorický nesouhlas 
s prohlášením pozemku někdejšího Starého židovského hřbitova, parc. č. 3104/1, kat. úz. 
Prostějov, za kulturní památku, který doložilo skutečnostmi a údaji, týkajícími se zmíněného 
pozemku.  
Výše citované rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 7. 2016 se dle našeho soudu nevypořádalo 
náležitě s argumentací v tomto dopise uvedenou, která se, stručně řečeno, opírala zejména 
o fakt, že někdejší židovský hřbitov na předmětné parcele dnes neexistuje, a Ministerstvo 
kultury tedy prohlásilo za památku neexistující objekt. V tomto směru proto považujeme 
výrok Ministerstva kultury České republiky za chybný a odporující faktickému stavu.  
 
D ů  k a z : viz rozhodnutí – citace „se starým židovským hřbitovem“  
 
Pro připomenutí postoje statutárního města Prostějova jako vlastníka pozemku cituji  
in extenso příslušnou pasáž svého vyjádření: 
»Hřbitov byl vyměřen roku 1801 a pohřbívalo se tu do zřízení tzv. Nového židovského 
hřbitova na Brněnské ulici v roce 1908. Poté byl uzavřený „starý“ hřbitov pietně zachován  
až do roku 1940, kdy německá okupační správa nechala demolovat hřbitovní kapli, vstupní 
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bránu a ohradní zdi a vytrhat a odvézt, resp. rozprodat náhrobky. Na vzniklé zdevastované 
ploše bylo zřízeno vojenské cvičiště a po válce byl již areál přeměněn na park a dětské 
hřiště. V letech 1970–1974 se okrajové části pozemku dotkla stavba základní školy (dnes 
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova). V této souvislosti a v návaznosti  
na výstavbu nedalekého panelového sídliště v sedmdesátých letech 20. století docházelo 
rovněž k opakovanému narušování podzemních struktur včetně hrobů, a to bez jakéhokoli 
respektu k historické situaci. Tento stav bez přerušení trval až do konce 20. století, takže 
prakticky celá plocha někdejšího hřbitova bez výjimky je dnes protkána spletí pod zemí 
uložených inženýrských a telekomunikačních sítí včetně kanalizačního sběrače a teplovodu 
sídlištní kotelny. Výmluvným dokladem toho je aktuální situační plán inženýrských sítí 
v dotčené lokalitě (v příloze). Schematický zákres ukazuje, že nejméně 39 % plochy 
někdejšího hřbitova bylo v minulosti překopáno a zásadně narušeno uložením inženýrských 
sítí až do hloubky více než dvou metrů (teplovodní kolektor, kanalizace). Údaje o těchto 
zásazích navíc nejsou úplné, protože data ze starší doby pro celá padesátá a šedesátá léta 
nejsou k dispozici. V součtu s výkopy základů školní budovy (1970–1974) byla v minulosti 
zničena více než polovina rozlohy hřbitova. 
Ze stavebních konstrukcí snad připomíná někdejší hřbitov pouze zhruba patnáctimetrový 
fragment soklu nepůvodní betonové zídky o výšce zhruba 25 cm nad terénem, která 
v neznámé době vyrostla ve stopě někdejší ohradní zdi hřbitova (jedná se o pouhá 3,3 % 
délky jeho původního ohrazení). Na mapovém zákresu NPÚ připojeném k návrhu  
na prohlášení (je součástí spisu), je toto torzo označeno jako „fragment ohradní zdi“. Tím se 
vytváří dojem, že se jedná o autentickou součást starého hřbitova, což s největší 
pravděpodobností neodpovídá skutečnosti. Použití betonu do podobné konstrukce datované 
k roku 1801 je prakticky vyloučeno. 
Domnívám se, že zejména z těchto výše uvedených důvodů nelze dnes věcně a materiálově 
definovat předmět uvažované památkové ochrany. ... K tomu dodávám, že prohlášení 
pozemku starého židovského hřbitova za kulturní památku by znamenalo popření stávající 
situace i historického vývoje, který ji utvářel. Že se tento historický vývoj ubíral v intencích 
nacistické a následně komunistické totalitní ideologie v důsledně antisemitském duchu, nelze 
již prohlášením fakticky a materiálně neexistující památky napravit, ani zmírnit.« 
 
V rozhodnutí ze dne 8. 7. 2016 se v reakci na argumenty statutárního města uvádí pouze 
následující: »K připomínce účastníka, upozorňujeme, že prohlášení za kulturní památku není 
pojato jako jednostranné omezení vlastnického práva bez náhrady. Zákon o státní 
památkové péči nabízí řadu kompenzací ve formě finančních příspěvků na zachování, 
obnovu či údržbu kulturní památky nebo bezplatnou odbornou pomoc. Výše a způsob náhrad 
jsou dány povahou věci, zejména též odvisí od výše nákladů, jimiž obnova či údržba kulturní 
památky překračuje obvyklé náklady (viz Nález ústavního soudu České republiky ÚS 35/94). 
V případě obnovy kulturní památky se rovněž poskytuje bezplatná odborná pomoc 
a poskytují se podklady a informace dle § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb. Ve srovnání 
s celou řadou kulturních památek v České republice, nelze argumentovat tím, že obnova 
mimo zájem památkové péče je jediným řešením pro zachování věci. Ministerstvo kultury 
dodává, že v blízkosti vzdělávacích či sociálních zařízení, zástavby a sídlišť, je celá řada 
nejen židovských pohřebišť. Současně Ministerstvo kultury uvádí, že prohlášení věci  
za kulturní památku neznamená absolutní zakonzervování jejího stavu. Prohlášení věci  
za kulturní památku rovněž není nijak v rozporu s jejím běžným užíváním, neboť kulturní 
památku lze opravovat nebo jinak stavebně technicky upravovat na základě závazného 
stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb.  
V daném případě je tímto orgánem statutární město Prostějov, odbor stavebního úřadu, 
majetku a investic, oddělení památkové péče. Tento orgán bude každý jednotlivý zamýšlený 
stavební záměr (či jinou úpravu kulturní památky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 
Sb.) individuálně posuzovat z hlediska zájmů státní památkové péče a v následném 
závazném stanovisku vyjádří, zda zamýšlené stavební práce na kulturní památce jsou  
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. Současně stanoví základní podmínky,  
za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet  
ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat  
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při umožnění realizace zamýšleného záměru. Prohlášením věci za kulturní památku není  
v rozporu s vlastnickým právem, a vlastník může místo přizpůsobovat svým podnikatelským 
aj. záměrům.« 
 
Domnívám se, že citovanými formulacemi se Ministerstvo kultury nijak nevypořádalo 
zejména s argumentem, že se ve věci tzv. starého židovského hřbitova jedná o památku již 
neexistující, resp. zaniklou. V jiných případech za stejných okolností ministerstvo naopak  
od památkové ochrany upouští, resp. z podnětu vlastníka zpravidla zahajuje řízení o zrušení 
prohlášení za kulturní památku. Dosavadní postup Ministerstva kultury vůči městu Prostějovu 
ohledně tzv. starého židovského hřbitova považuji proto za nelogický. 
Účastník řízení dále upozorňuje na situaci, která vznikla po dosud nepravomocném 
vyhlášení pozemku p.č. 3401/1 se starým židovským hřbitovem a na, dle našeho názoru, 
neúměrnou aktivitu žadatelů o prohlášení místa za kulturní památku, která tímto prohlášením 
za kulturní památku neskončí a může dle našeho názoru znamenat do budoucna neúměrný 
nátlak na město jako vlastníka pozemku ze strany židovské obce. 
   
D ů k a z : výpisy z tisku, prohlášení rabínů, fotografie z místa.  
   
Výše uvedená argumentace nás vede k tomu, abychom podali rozklad vůči rozhodnutí 
vydané Ministerstvem kultury ČR č.j. MK 45419/2016 OPP, MK-S 9907/2015 OPP ze dne  
8. července 2016, kterým je část pozemku p. č. 3401/1 se starým židovským hřbitovem  
v k. ú. Prostějov (podrobný zákres hřbitova přiložen v příloze) prohlášena za kulturní 
památku. Opakuji, že z hlediska zájmů statutárního města Prostějova je prohlášení pozemku 
starého prostějovského židovského hřbitova za kulturní památku neopodstatněné  
a nežádoucí. Dle našeho názoru nelze bez místního šetření a znalosti místních podmínek  
ve věci vydat rozhodnutí, které by nepoškodilo většinu uživatelů dané lokality. 
 
V souladu s tím opakovaně požaduji, abyste v rámci rozkladu jako zákonného opravného 
prostředku rozhodl jednoznačně v neprospěch prohlášení a to tak, že rozhodnutí 
Ministerstva kultury ČR  č.j. MK 45419/2016 OPP, MK-S 9907/2015 OPP ze dne 8. července 
2016, kterým je část pozemku p. č. 3401/1 se starým židovským hřbitovem v k. ú. Prostějov 
(podrobný zákres hřbitova přiložen v příloze) se ruší a řízení se zastavuje. 
 
 
 
 
 
 
RNDr. Alena Rašková v. r. 
primátorka města Prostějova 
 
 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
Příloha: Inženýrské sítě v lokalitě bývalého židovského hřbitova, M 1:750 
  Výpisy z tisku ze dne 20. 7. až 25. 7. 2016 

Fotografie z akce uspořádané zástupci židovské obce dostupné  
i na www.prostejov.eu 
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