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Věc: řízení o prohlášení souboru „Kostel Panny Marie Královny Míru“ v Praze 4 – 
Lhotce, za kulturní památku – vyrozumění vlastníka o zahájení řízení   
 
 Ministerstvo kultury obdrželo dne 19. 4. 2021 podnět od Pankrácké společnosti, z. s., 
k prohlášení areálu kostela panny Marie královny Míru v Praze 4 – Lhotce. 
 Ministerstvo podnět vyhodnotilo jako důvodný a na jeho základě zahajuje správní řízení 
(dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dle zákona č. 20/1989 Sb., o státní památkové 
péči) o prohlášení souboru „Kostel Panny Marie Královny Míru“ v Praze 4 – Lhotce, za 
kulturní památku, soubor je vymezen jako areál, který sestává z pozemků: parc. č. 1 spolu 
se stavbou kostela a fary č. p. 330, parc. č. 2, 1886/1 a 1886/2 bez stavby, která na něm 
stojí, vše v k. ú. Lhotka, Hlavní město Praha. Rozsah souboru je zakreslen do kopie 
katastrální mapy, který je v příloze tohoto dopisu.    
 Až do ukončení řízení, o jehož výsledku Vás budeme informovat, má vlastník povinnost 
ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 20/1989 Sb., o státní památkové péči, chránit věc 
před zničením, poškozením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou 
zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání. Účastníkem tohoto 
řízení je dle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vlastník souboru.  
 Sdělujeme, že jakožto vlastníci věcí souboru máte veškerá práva účastníků řízení dle 
správního řádu, např. právo nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy.   

 
 
 
 
                        Mgr. Ing. Eva Trejbalová 

  vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 
  v odboru památkové péče Ministerstva kultury 
 
V příloze: zákres souboru do kopie katastrální mapy 
Na vědomí: Pankrácká společnost, z. s., 
V opise: vl. 
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Příloha: zákres souboru do kopie katastrální mapy 
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