Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochraně památkového fondu), sněmovní tisk č. 666
K § 151:
V § 151 označit stávají odstavec číslem 1 a za něj vložit odstavec 2, který zní:
„Národní památkový ústav zapíše údaje o vymezení památkových rezervací, památkových
zón a ochranných památkových pásem (dále jen „údaje o vymezení památkových ochran“) do
základního registru územní identifikace nejpozději do dvou měsíců od účinnosti tohoto
zákona. Do šesti měsíců od uplynutí této lhůty zajistí Český úřad zeměměřický a katastrální
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem provedení kontrol a odstranění nesouladů
mezi údaji o vymezení památkových ochran zapsanými do základního registru územní
identifikace a údaji vedenými v katastru nemovitostí. Po provedení kontrol a odstranění
nesouladů, nejpozději do šesti měsíců od uplynutí lhůty podle věty první, Český úřad
zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy se údaje o vymezení
památkových ochran stávají referenčními údaji. Do vyhlášení podle předchozí věty se ohledně
údajů o vymezení památkových ochran zapsaných do základního registru územní identifikace
nepoužije § 38 odst. 1 písm. d) zákona o základních registrech.“.
Odůvodnění:
Údaje o památkových rezervacích, památkových zónách a o ochranných památkových
pásmech obsažené v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky se podle bodu 5
přechodných ustanovení zapíší do seznamu památkového fondu ke dni účinnosti tohoto
zákona. Současně by měly být tyto údaje vedeny v základním registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (RÚIAN) jako účelové územní prvky. K jednomu datu však nelze
současně zapsat tyto údaje jak do Seznamu památkového fondu, tak do RÚIAN. Technické
řešení si žádá určitý časový prostor. Z toho důvodu se navrhuje stanovit časový prostor
v délce dvou měsíců pro zápis účelových územních prvků do RÚIAN a následně v délce šesti
měsíců pro provedení kontrol vůči katastru nemovitostí. Zavedením ochran nemovitostí do
RÚIAN jako účelových územních prvků se totiž zásadně změní způsob zápisu těchto údajů do
informačního systému katastru nemovitostí, kde jsou ochrany nemovitosti dnes vedeny u
parcely, budovy a vodního díla, práva stavby, jednotky. Proto je nezbytné, aby byly
informační systémy obsahující tyto údaje nejdříve uvedeny do maximálního možného
souladu, a teprve poté byly údaje o vymezení památkových ochran prohlášeny referenčními
údaji. Jelikož nelze přesně stanovit, jak dlouho tento proces potrvá, je stanovena pouze
maximální doba jeho trvání s tím, že přesný okamžik této změny bude stanoven sdělením ve
Sbírce zákonů. Obdobné řešení již bylo zvoleno při zavádění volebních okrsků jako
účelových územních prvků do RÚIAN, kde se osvědčilo.

