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ANOTACE 

Památková zóna v Chomutově byla vyhlášena 10. září 1992. Spadá do ní historické jádro města 
vymezené převážně původním hradebním okruhem. V jeho centru se nachází protáhlé náměstí, kde 
jsou tři kostely a zámek – dnešní radnice. 

PRÁVNÍ AKTY 

 476/1992 

Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader 
vybraných měst za památkové zóny ze dne 10. 9. 1992, nabytí právní moci 10. 9. 1992 

PRVKY 

 areál 1000151838 - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 areál 1000159422 - jezuitská kolej čp. 85, 86 

 soubor 1000156092 - soubor soch 

 areál 1000156456 - radnice čp.1 

 území 1000084499 - Chomutov - městská památková zóna  

 objekt 1000138654 - fara čp.2 

 objekt 1000132463 - dům čp.4 

 objekt 1000126646 - dům čp.5 

 objekt 1000137421 - městské opevnění 

 objekt 1000147645 - bašta čp. 9 

 objekt 1000148859 - socha sv. Jana Nepomuckého  

 objekt 1000128498 - socha sv. Josefa 
 objekt 1000153764 - sousoší sv. Anny s Pannou Marií 
 objekt 1276791179 - dům čp.10 
 objekt 1000127567 - dům U medvídků čp.32 
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http://pamatkovykatalog.cz/?element=12798132&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12798132&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12941711&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12941711&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12941764&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12941764&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12941923&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12941923&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=13225210&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=13225280&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=13225326&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=13225452&action=element&presenter=ElementsResults


 objekt 1000142502 - špitální kostel sv. Ducha čp.220 
 objekt 1000134976 - škola  čp.104 
 objekt 1000146632 - dům  čp.11 
 objekt 1000150570 - dům  čp.12 
 objekt 1000138707 - dům  čp. 36 
 objekt 1000157824 - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice » 
 objekt 1000124724 - dům  čp.39 
 objekt 1000144715 - dům  čp. 77 
 objekt 1000150948 - dům  čp. 84 
 objekt 1000141179 - dům čp. 89 
 objekt 1000141874 - dům  čp. 38 
 objekt 1000142649 - dům  čp. 114 
 objekt 1000124651 - dům  čp. 153 
 objekt 1000125214 - dům čp. 4995 

DIGITÁLNÍ DOKUMENTY (MIS) 

Všechny dokumenty v MIS  
 

 Chomutov, městská památková zóna, mapa: 1:2 000, zpracoval: Památkový ústav Ústí nad 
Labem, akad. arch. Ivana Kizsová, rok: 1992  

 Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader 
vybraných měst za památkové zóny  
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