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V Praze dne 26. února 2019 

SPH 520/2019 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane, 

dne 20. února 2019 byla prostřednictvím elektronické adresy podatelny posta@hrad.cz 

doručena Vaše Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  

K Vašemu dotazu – jakým způsobem je vymezen areál Pražského hradu uvádíme 

následující.  

V současnosti je areál Pražského hradu jako národní kulturní památka specifikován 

v nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních 

památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto 

nařízení jsou specifikovány jednotlivé pozemky a objekty tvořící areál Pražského hradu. 

Nicméně v průběhu majetkoprávního vývoje došlo v minulosti k rozdělení či sloučení 

některých pozemků specifikovaných v tomto nařízení či přidělení popisných čísel objektům, 

která popisné číslo v době vydání tohoto nařízení vlády neměla (např. pozemek parc. č. 713 

byl rozdělen na pozemek parc.č. 713/1 a 713/2, objektu, který je součástí pozemku parc.č. 

713/2, bylo přiděleno popisné číslo 310 – jedná se o rezidenci v Královské zahradě, 

katastrální území Hradčany, obec Praha), vždy se však jednalo o pozemky a objekty 

specifikované v rámci citovaného nařízení vlády.   

Vzhledem k tomu, že nařízení vlády je veřejně dostupné, stejně tak informace z katastru 

nemovitostí odkazujeme v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na takto zveřejněné informace. 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=147/1999&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 

http://www.hrad.cz/
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Výpis z katastru nemovitostí – areál Pražského hradu, resp. nemovité věci, se kterými je 

Správa Pražského hradu příslušná hospodařit v rámci areálu Pražského hradu jsou zapsány na 

LV č. 34 (pro katastrální území Hradčany, obec Praha) a LV č. 144 (pro katastrální území 

Malá Strana, obec Praha) - https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx. Po zadání 

příslušného čísla LV se zobrazí požadovaný přehled nemovitých věcí. 

 

S pozdravem 

 

 

 Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 ředitel 

 Správa Pražského hradu 


