Obecní úřad obce s rozšířenou působností – NEPOMUK

Pověřená obec: Nepomuk

Objekty se zrušenou památkovou ochranou
	
Bezděkov, o. Hradiště u Kasejovic
       233 - areál kostela sv. Ondřeje, farní
                  1) kostel
                  2) zvonice
                  3) márnice
                  4) ohradní zeď
Březí, o. Žinkovy
       251 - kaplička sv. Václava
Budislavice, o. Mladý Smolivec
       369 - areál kostela sv. Jiljí
                  1) kostel
                 2) márnice
                  3) ohrazení kostela
      4192 - areál fary
                  1) fara
                  2) stodola
                  3) ohradní zeď
Čížkov
       256 - areál kostela sv. Jana Křtitele
                  1) kostel
                  2) opěrná zeď
       257 - areál fary čp. 1
                  1) fara
                  2) stodola
                  3) ohrazení
       258 - tvrziště
Čmelíny
       259 - areál kaple P. Marie
                  1) kaple
                  2) kříž
Dožice, o. Mladý Smolivec
       277 - kostel sv. Michala
       278 - soubor soch
                   1) sv. Antonín Paduánský
                  2) sv. Anna Samotřetí
                  3) sv. Jan Nepomucký
Dvorec, o. Nepomuk
       393 - areál železářské huti
                  1) budova železáren I.
                  2) budova železáren II.
       394 - socha sv. Barbory
Chlumy
       299 - pamětní kříž
Kasejovice
       316 - areál kostela sv. Jakuba
                  1) kostel
                  2) hlavní vstup se schodištěm
                  3) ohradní zeď
                  4) výklenková kaplička I.
                  5) výklenková kaplička II.
       317 - areál radnice čp. 98
                  1) radnice
                  2) hospodářské stavení
       318 - kašna
       319 - dům čp. 29
       320 - městský dům čp. 30
       321 - městský dům čp. 36
       322 - areál synagogy čp. 308
                    1) synagoga
                    2) hospodářské stavení
       323 - kaple sv. Vojtěcha
     4936 - dům čp. 28
     5177 - areál fary čp. 1    
1)	budovy fary
2)	špýchárek
Kladrubce, o. Kasejovice
       324 - kaple sv. Anny
       325 - chalupa čp. 12
       326 - chalupa čp. 16
Klášter
       327 - kaple sv. Markéty
       328 - areál býv. kláštera cisterciáků
                    1) ohradní zeď hřbitova - severní a západní strana
                    2) ohradní zeď hřbitova - jižní strana
                    3) zbytky klášterní budovy při usedlosti čp. 39
                    4) mlýn čp. 2
                    5) zbytky klášterní budovy v zahradě mlýna čp. 2
                    6) chlévy I. usedlosti  čp. 9
                    7) chlévy II. usedlosti čp. 9
                   8) ohradní zeď usedlosti čp. 9
                   9) stodola usedlosti čp. 9
                 10) obytné stavení usedlosti čp. 23
                 11) obytné stavení usedlosti čp. 58
                 12) stodola usedlosti čp. 58
                 13) obytné stavení usedlosti čp. 59
                 14) brána usedlosti čp. 12
                 15) chlévy usedlosti čp.12
                 16) obytné stavení usedlosti čp. 82
       332 - býv. hostinec čp. 40
       335 - most
Klášter, m.č. Zelená Hora 
       336 - areál zámku
                  1) zámek
                  2) opěrná zeď
                  3) sýpka
                 4) brána předhradí
                 5) okrouhlá bašta
                 6) purkrabství
                 7) konírna
                 8) kůlna
                 9) branka parkánová
               10) zbytek dolní bašty  
               11) boží muka
               12) ohradní zeď u okrouhlé bašty
               13) park
               14) hradní kostel Nanebevzetí P. Marie
               15) pivovar
               16) stáje
               17) obytné stavení
               18) terasa s romantickými stavbami
               19) zídka na nádvoří s brankou
               20) terasa se schodišti
               21) brána I.
               22) brána II.
       338 - sousoší Piety
       339 - boží muka
       340 - socha sv. Jana Nepomuckého
Kokořov, o. Žinkovy
      3797 - brána býv. zájezdní hospody čp. 17
Kotouň, o. Oselce
       342 - areál kostela Narození P. Marie , farní
                 1) kostel
                 2) zvonice
                 3) ohradní zeď
                 4) brána
                 5) boží muka
                 6) kříž pamětní
       343 - areál fary čp. 1
                 1) fara
                 2) chlév I.
                 3) stodola
                 4) brána I. a branka
                 5) hospod. stavení
                 6) chlév II.
                 7) brána II.
Kramolín
       346 - areál kaple
                 1) kaple
                 2) pamětní kříž
Měcholupy
       459 - výšinné sídliště Velký kámen
Mileč
       366 - areál kostela sv. Petra a Pavla
                 1) kostel
                 2) ohradní zeď
                 3) brána
Mladý Smolivec
       436 - památník důstojníka Rudé armády
       371 - zámek
Nepomuk
       378 - areál kostela sv. Jakuba
                 1) kostel
                 2) zvonice
                 3) ohradní zeď
       379 - arciděkanský dům čp. 1
       380 - areál kostela sv. Jana Nepomuckého
                 1) kostel
                 2) fragment ohradní zdi
       381 - socha sv. Jana Nepomuckého ve výklenkové kapli
                 a) socha sv. Jana Nepomuckého
                 b) kaple
       382 - bývalá kaple Božího Těla
       383 - kašna, nám. Aug. Němejce
       384 - socha sv. Vojtěcha, Přesanické nám.
       385 - socha Madony, Přesanické nám.
       386 - socha Krista Trpitele, U Sokolovny
       387 - pomník Rudoarmějců na hřbitově
       388 - areál pavilonu Daliborka
                 1) pavilon
                 2) fragment zdi
       389 - areál městského domu čp. 3, Přesanické nám.
                 1) dům
                 2) brána
       390 - areál městského domu čp. 185, Přesanické nám.
                 1) dům
                 2) brána
       391 - městský dům čp. 179, Přesanické nám.
       392 - boží muka "Chlebíčková"
     4799 - dům čp. 73
Neurazy
       396 - zvonička
      4746 - usedlost čp. 47
      4747 - usedlost čp. 110
Oselce
       411 - areál zámku čp. 1
                  1) zámek
                  2) park
                  3) špýchar
                  4) ohradní zeď s bránou
                  5) lednice
       412 - kaple sv. Markéty
      4841 - socha sv. Jana Nepomuckého
      5307 – pilíř se sochou sv. Donáta
Partoltice, o. Neurazy
       413 - boží muka
Podhůří, o. Kasejovice
       414 - areál statku čp. 1 s kaplí sv. Anny
                  1) obytné stavení s chlévy
                  2) konírna
                  3) stodola I.
                  4) stodola II.
                  5) pivovar s kolnou
                  6) chlévy I.
                  7) brána
                  8) chlévy II.
Polánka u Kasejovic
       415 - chalupa čp. 16
Prádlo
       416 - areál kostela Povýšení sv. Kříže
                  1) kostel
                  2) ohradní zeď
       417 - sejpy, podél Úslavy
      4092 - prehistorické sídliště
Přešín, o. Čížkov
       298 - mlýn čp. 44
       419 - spolkový dům čp.64
Řesanice, o. Kasejovice  Vesnická památková zóna
       440 - areál tvrze čp. 18
                  1) budova tvrze
                  2) sýpka
       441 - areál kostela Všech svatých
                  1) kostel
                  2) ohradní zeď hřbitova
                  3) branka
                  4) márnice
                  5) boží muka
Srby
       457 - stodola u čp. 13
       458 - býv. hamr čp. 52
Třebčice
       500 - socha sv. Jana Nepomuckého
Víska, o. Čmelíny
      4083 – sejpy
Vrčeň
       523 - areál  kostela sv. Vavřince
                  1) kostel
                  2) ohradní zeď s bránou
                  3) márnice
       524 - kaple sv. Vojtěcha
       525 - socha sv. Jana Nepomuckého
       526 - pomník Rudoarmějce
       527 - soubor soch na návsi
                   1) socha Immaculaty
                   2) socha sv. Jana Nepomuckého
                   3) socha biskupa
       528 - areál usedlosti čp. 8
                   1) obytné stavení
                   2) kůlna
                   3) špýchar
                   4) chlévy
       529 - areál statku čp. 47
                   1) obytné stavení
                   2) stodola
                   3) kolna
                   4) chlévy
                   5) sklípek
Zahrádka, o. Čížkov - Vesnická památková zóna
Želvice, o. Mileč
       533 - boží muka
Žinkovy
       534 - areál zámku
                  1) zámek
                  2) park
                  3) kašna s mříží
       535 - areál kostela sv. Václava, farní
                   1) kostel
                   2) opěrná zeď
                   3) brána se schodištěm
                   4) kaple v jihozápadním nároží
                   5) kaple v severozápadním nároží
                   6) ohradní zeď s vázami a plastikami
                         a) socha putti
                         b) socha putti
                         c) socha sv. Alžběty Durynské
                         d) socha sv. Tekly
                         e) socha sv. Vendelína
                         f) socha římského vojína
                         g) socha římského vojína
                         h) socha římského vojína
                       ch) dekorativní vázy
       536 - socha Immaculaty
       537 - býv. fara čp. 7
       538 - zřícenina hradu Potštejna
       539 - hradiště "Obrovo hradisko"
      4012 - škola čp. 49
      4013 - areál panského dvora čp. 35/100
                   1) chlév
                   2) špýchar
                   3) stodola
                   4) ohradní zeď s branou I.
                   5) ohradní zeď s branou II.
                   6) ohradní zeď s branou III.
Životice
       540 - areál zámku čp. 1
                   1) zámek
                   2) ohradní zeď s branou
                   3) hospodářské stavení I.
                   4) hospodářské stavení II.
                   5) hospodářské stavení III.
                   6) chlévy
                   7) sv. Jan Nepomucký



