Seznam Kulturních památek ve správním území ORP Sušice


Albrechtice  u Sušice
46466/4 - 2725 - areál hřbitovního kostela sv.Petra a Pavla
                  1) kostel
                  2) márnice
                  3) brána na hřbitov
                  4) ohradní zeď
15292/4 - 2726 - zemědělská usedlost čp.40
                   1) obytné stavení
                   2) chlévy
                   3) stodola
15663/4 - 2727 - hradiště "Sedlo"


Anín, o.Dlouhá Ves
52977/4 – 2853 – býv. sklárna

Anín, m.č.Mouřenec
45406/4 - 2854 - areál kostela sv.Mořice
                   1) kostel
                   2) ohradní zeď s brankou
                   3) márnice

Bílenice
33382/4 - 4103 - areál usedlosti čp.15
                   1) obytné stavení
                   2) chlévy
                   3) stodola
                   4) seník
                   5) brána do dvora

Bohdašice, o.Dlouhá Ves
34735/4 - 2856 - boží muka (při cestě od Tuškova)

Bojanovice
30162/4 - 2898 - sejpy
18814/4 - 3274 - kaplička (soubor)
                  1) kaplička
                  2) pamětní kříž
36499/4 - 3275 - boží muka
20846/4 - 3276 - areál usedlosti čp.18
                  1) obytné stavení
                  2) špýchar
                  3) stodola
                  4) brána

Boříkovy
28327/4 - 2775 - hradiště  (sz od Mlázov)

Budětice
46720/4 - 2791 - areál kostela sv.Petra a Pavla
                    1) kostel
                    2) ohradní zeď
                    3) brána
                    4) márnice
52793/4 – 2792 – čp. 14
52485/4 – 2793 – čp. 46
52494/4 – 2794 – čp. 60
33417/4 - 2795 - kaplička se sochou sv.Jana Nepomuckého  (u mostu)
38733/4 - 2796 - zřícenina hradu Budětice (na vrchu Čbán)
44186/4 - 4287 - silniční propustek (mostek) (silnice Rabí-Budětice)

Bukovník
25724/4 - 2797 - areál kostela sv.Václava
                   1) kostel
                   2) ohradní zeď s branou
                   3) hřbitov s litinovými kříži
     46053/4 - 2798 - areál fary čp.1
                   1) fara
                   2) stodola	
                   3) chlévy
                   4) ohradní zeď

Částkov, o.Svojšice
35668/4 - 3414 - areál statku čp.7
                   1) obytný dům se špýcharem pod jednou střechou
                   2) stodola
                   3) ohrazení

Častonice
44893/4 – 2902 – čp. 2
29187/4 - 2903 – chalupa čp.9

Čejkovy
22843/4 - 2810 - kaplička sv. Jana Nepomuckého (soubor)
                   1) kaple
                   2) pamětní kříž

Čeňkova Pila
10033/4 - 4985 - malá vodní elektrárna

Čepice, o. Rabí
10355/4 - 4910 - rýžoviště zlata - sejpy

Čermná, o.Hrádek	
31053/4 - 2813 - kaple (na návsi)
52907/4 – 2814 – čp. 10, kovárna

Čermná, m.č.Vrbčany
52740/4 – 2815 – čp. 43

Červená, o.Kašperské Hory
17152/4 - 3039 - kostel P.Marie  (mešní)

Čimice
36654/4 - 2823 - areál usedlosti čp.17
                   1) obytná část s chlévy pod jednou střechou
                   2) špýchar
                   3) kolna (seník)
                   4) stodola
                   5) brána a ohradní zídky předzahrádky
45829/4 - 2824 - areál domu čp.44
                   1) dům
                   2) stodola
19618/4 - 2825 - areál kovárny čp.48
                   1) kovárna
                  2) dílna
                  3) plochá kaplička 
53341/4 – 2826 – čp. 56
42124/4 - 3174 - kaplička
44188/4 - 4547 - kaple sv. Cyrila a Metoděje
                   1) kaple
                   2) přístupové schodiště se zábradlím
                   3) pamětní kříž u bočního vchodu
52152/4 - 5310 – výklenková kaple

Damíč
32927/4 - 2827 - areál usedlosti čp.11 
                   1) obytné stavení (býv. tvrz)
                   2) chlévy
                   3) stodola
                   4) brána
Divišov
31417/4 - 4157 - zlatonosné sejpy

Dlouhá Ves - rozdělena na Starou a Novou:
Stará Dlouhá Ves
37925/4 - 2848 - kostel sv. Filipa a Jakuba
                   1) kostel
                   2) ohradní zeď
52804/4 – 2849 – zámecká kaple čp. 1
53219/4 – 2850 – altán zámecké zahrady
53379/4 – 2851 – panská sýpka
17026/4 - 2852 - židovský hřbitov
46534/4 - 4154 - dům čp. 81
44191/4 - 4545 - socha sv. Jana Nepomuckého
Nová Dlouhá Ves
19529/4 - 2840 - dvojdomek čp.4/33
                    1) obytný dům čp.4/33
                    2) chlívek u čp.33
53058/4 – 2841 – čp. 9/38
15393/4 - 2842 - dvojdomek čp.10/39
                     1) obytné stavení čp.10/39
                     2) stodola u čp.10
                     3) stodůlka u čp.39
18384/4 - 2843 - dvojdomek čp.12/42
23374/4 - 2844 - dvojdomek čp.15/44
                     1) obytné stavení čp.15/44
                     2) chlév u čp.15
34180/4 - 2845 - dvojdomek čp.17/46
                     1) obytný dům čp.17/46
                     2) chlév u čp.46
20513/4 - 2846 - dvojdomek čp.22/51
                     1) obytný dům čp.22/51
                     2) stodola u čp.22
                     3) chlívek u čp.51
26251/4 - 2847 - dvojdomek čp.21/50
30348/4 - 4107 - pomník
44190/4 - 4305 - židovský hřbitov (duplicitní zápis s r.č. 2852)
44189/4 - 4324 - čs. lehké opevnění

Dobrá Voda
22475/4 - 2857 - areál kostela sv.Vintíře
                   1) kostel
                         a/ náhrobní kameny uvnitř
                         b/ studánka s kamenným roubením
                   2) kaple nad studánkou při kostele
                   3) hřbitov se souborem zbytků náhrob. křížů a hrobkou
                   4) ohradní zeď s brankami

Dobršín, o.Sušice –Vesnická památková rezervace
36729/4 - 3385 - areál usedlosti čp.1
                     1) špýchar
                     2) obytný dům špých.typu
                     3) stodola
                     4) kolna
                     5) chlévy
                     6) špýchárek
                     7) brána
18415/4 - 3386 - areál usedlosti čp.2
                    1) obytné stavení s brankou
                    2) výminek
                    3) stodola
                    4) brána
35712/4 - 3387 - areál statku čp.3
                   1) obytné stavení
                   2) špýchar
                   3) stodola
                   4) brána
35305/4 - 3388 - areál usedlosti čp.4
                   1) obytné stavení se špýcharem
                   2) chlévy
                   3) stodola
                   4) chlívce s kolnou
                   5) brána
37618/4 - 3389 - areál usedlosti čp.6
                  1) obytné stavení
                  2) sýpka (navazuje na obytné stavení)
                  3) chlévy
                  4) špýchar
                  5) stodola
                  6) dřevěná kolna
                  7) brána do dvora
27796/4 - 3390 - areál usedlosti čp.8
                  1) obytné stavení
                  2) sýpka
                  3) sklípek
                 4) chlévy
                 5) stodola
                 6) kolna
                 7) brána a branka
                 8) ohradní zeď s výklenkovou kapličkou
41294/4 - 3391 - areál usedlosti čp.9
                  1) obytné stavení
                  2) špýchar
                  3) stodola
                  4) hospod. objekty (kolny)
                  5) chlévy
                  6) brána s brankou
21269/4 - 3392 - areál usedlosti čp.12
                  1) obytný dům
                  2) chlévy
                  3) stodola
                  4) ohradní zeď s kruhovými pilíři vrat
45467/4 - 3393 - areál usedlosti čp.13
                   1) obytné stavení s hosp.částí
                   2) stodola
                   3) chlévy
                   4) špýchar
                   5) brána s brankou
                   6) ohradní zeď
34653/4 - 3394 - areál usedlosti čp.16
                   1) obytné stavení
                   2) chlévy
                   3) stodola
                   4) brána
23527/4 - 3395 - areál usedlosti čp.17
                   1) obytné stavení
                   2) kolna
                   3) brána
22092/4 - 3396 - areál usedlosti čp.18
                   1) obytný dům
                   2) výminek
                   3) chlévy
                   4) stodola
                   5) kolna
                   6) pův. pilíře vrat
27797/4 - 3397 - areál usedlosti čp.19
                  1) obytný dům
                  2) chlévy
                  3) kolna
                  4) stodola
                  5) chlívce pro drob.zvířectvo
                  6) ohradní zeď
33278/4 - 3398 - areál usedlosti čp.21
                   1) obytný dům
                   2) chlévy se špýcharem
                   3) kolna
                   4) stodola
                   5) brána s částí pův.ohradní zdí
15687/4 - 3399 - návesní kaple
                   1) kaple
                   2) pamětní kříž

Dolejší Krušec
46935/4 - 2884 - areál zámku čp.1
                  1) zámecká budova s věží
                  2) zámecká kaple
                  3) stáje
                  4) stodoly I, II, III
                  5) park
                  6) zahradní domek se skleníkem
                  7) kašna na nádvoří

Dolejší Těšov
38767/4 - 2888 - areál zámku
                   1) zámek s kaplí
                   2) špýchar
                   3) park

Dolní Staňkov
24208/4 - 3400 - areál usedlosti čp.7
                   1) obytné stavení s chlévy
                   2) kolna
                   3) stodola se sýpkou
                   4) brána s ohradní zdí
38094/4 - 3401 - areál usedlosti čp.8
                   1) obytné stavení
                   2) stodola
                   3) chlévy se skleníkem
                   4) brána s ohradní zdí
47625/4 - 4228 - kaplička (vedle čp.7)

Domorazy
24472/4 - 2870 - areál kaple sv.Anny (na návsi)
                   1) kaple
                   2) pamětní kříž
                   3) ohradní zídka
18532/4 - 2871 - boží muka za vsí
17134/4 - 2872 - hospodářský dvůr čp.1
                   1) obytné stavení
                   2) chlévy
                   3) stodola
40481/4 -  2873 - chalupa čp.34

Dražovice
26796/4 - 2874 - kaple (na okraji vsi)

Filipova Huť
15006/4 - 3143 - horská chalupa čp.16 (E2)
                   a/ vyřezávané dveře

Frymburk 
26551/4 - 3518 - areál  býv. hradu Frymburk
                    1) hradiště
                    2) kaple sv. Antonína Paduánského
47200/4 - 3519 - areál hospodářského dvora čp. 1 ( býv. tvrz)
                    1) obytné stavení
                    2) chlévy
                    3) stodola I.
                    4) stodola II.
                    5) stáj
                    6) kůlna
                    7) brána I.
                    8) brána II.


Hartmanice
34665/4 - 2880 - kostel sv.Kateřiny
15572/4 - 2881 - areál usedlosti čp.37
                   1) obytné stavení
                   2) chlévy
                   3) stodola
52776/4 – 2882 – socha sv. Jana Nepomuckého
45428/4 - 2883 - kašna
19582/4 - 4051 - středověké zlatonosné doly (trať Hamižná)

Hlavňovice
31777/4 - 2899 - kostel sv.Jana Nepomuckého
17897/4 - 2900 - kaple sv.Vojtěcha
24095/4 - 2901 - areál zámku čp.1
                   1) zámecká budova čp.1
                   2) bývalá zámecká kaple čp.26
                   3) sýpka (část zbořena)
                   4) čeledník a chlévy
                   5) hosp. objekt I.
                   6) hosp. objekt II. (zbořeniště)
                   7) hosp. objekt III. (polozbořeniště)
                   8) stodola
                   9) zámecký park

Horská Kvilda
20834/4 - 4043 - horská usedlost čp.29 (E7)  , samota "Horní Otýgl"
31160/4 - 4050 - sejpy - středověké rýžoviště zlata

Hory Matky Boží
33848/4 - 2960 - kostel Panny Marie

Hořejší Krušec
54120/4 – 2885 – dům čp. 6
52889/4 – 2886 – dům čp. 5
52543/4 – 2887 – dům čp. 2

Hrádek u Sušice
37512/4 - 2962 - areál zámku čp.1
                    1) starý a nový zámek
                    2) zámecká kaple sv.Walburgy
                    3) bývalé čeledníky čp.149 a 150
                    4) chlévy
                    5) sýpka
                    6) objekt se špýchárkem
                    7) stodoly
                    8) skleník v zámeckém sadu
                    9) zámecký park s nem.prvky : a) kašna
                                                                      b) branka do parku
                                                                      c) kaplička sv.Václava
                  10) ohradní zeď se zbytky opevnění:
                                            a) bastion I. (vpravo)
                                            b) bastion II.(vlevo)
34243/4 - 2963 - zemědělská usedlost čp. 22
27902/4 - 2964 - zemědělská usedlost čp. 25
                    1) špýcharový dům
                    2) chlévy
28011/4 - 2965 - dům čp. 68
36968/4 - 2966 - areál mlýna čp. 87
                    1) obytné stavení mlýna s mlýnicí
                    2) chlévy
                    3) stodola
                    4) úsek náhonu
23850/4 - 2967 - socha sv. Jana Nepomuckého
41028/4 - 2968 - socha sv. Vincence před zámkem
26811/4 - 2969 - pamětní kříž (za obcí)

Hradiště, ob. Boříkovy
39112/4 - 2776 - areál zámku čp. 1
                  1) zámek
                  2) park
                  3) ohradní zeď s bránou
                  4) zřícenina hospodářské budovy
27855/4 - 2777 - slovanské hradiště (na výšině nad zámkem)
34705/4 - 2778 - socha sv. Jana Nepomuckého  (při silnici k Mochlíkovu)

Hůrka u Prášil
49792/4 – 5150 – kaple sv. Kříže

Chlum
19046/4 – 2889 -  areál zámku
                  1) zámek
                  2) chlévy s čeledníkem
                  3) lednice
                  4) stodola
                  5) park

Chotěšov (u Radonic)
22258/4 - 3773 - kaplička sv.Antonína Paduánského
                  a) krucifix v průčelí

Janovice, o. Dlouhá Ves
25678/4 - 2855 - areál Nyklova mlýna čp.3  (Janovičky)
                   1) obytné stavení čp.3
                   2) kolna
                   3) stodola

Javoří
 52569/4 – 2890 – čp. 1
52263/4 – 2891 – čp. 6

Jindřichovice
14868/4 - 3009 - areál zámku čp.1  
                  1/ zámek (nový zámek)
                  2/ tvrz čp.24 (pův. r.č. 28777/4 - 3010)
                  3/ sýpka
                  4/ stodola
                  5/ hospodářský dvůr
                  6/ park
19513/4 - 3011 - kaple sv. Václava (na návsi)
29175/4 - 3012 - chalupa čp. 16
22553/4 - 3013 - usedlost čp. 17
                   1/ chalupa
                   2/ chlévy (proti chalupě)
                   3/ stodola
54172/4 – 3014 – čp. 34
53579/4 – 3015 – čp. 35
100639 – kaple sv. Anny

Kadešice, o. Rozsedly
34505/4 - 3282 - kaplička sv.Anny
                    1/ kaple
                    2/ pamětní kříž

Kašovice
 - /23501/4 - 2816 - areál zříceniny hradu Kašovice
                  1/ zřícenina hradu
                  2/ modřínový háj
24549/4 - 4109 - památník  Rudoarmějce

Kašperské Hory  - Městská památková zóna
23976/4 - 3024 - kostel sv. Markéty
14797/4 - 3025 - kostel sv. Mikuláše
                            1/ kostel sv. Mikuláše
                            2/ kaple sv. Anny – r.č. 29722/4 – 3025
                             3/ ohradní zeď s branou
15784/4 - 3026 - radnice čp.1
13110/4 - 3027 - špýchar mimo MPZ
30976/4 - 3028 - měšťanský dům čp. 11
18800/4 - 3029 - měšťanský dům čp. 17
                   1/ dům
                   2/ brána
54095/4 –3030 – dům čp. 66
52239/4 – 3031 – dům čp. 68
52798/4 – 3032 – dům čp. 126
14974/4 - 3033 - fara čp. 14
20128/4 - 3034 - socha sv. Jana Nepomuckého s kašnou
                  1/ socha
                  2/ kašna
16660/4 - 3035 - kaplička (pod kinem)
21104/4 - 3036 - kaplička (Besední ulice)
31477/4 - 3037 - kaplička Panny Marie 
34558/4 - 4061 - boží muka (na zahradě čp. 337)  mimo MPZ
16239/4 - 4155 - bývalý pranýř mimo MPZ
44200/4 - 4296 - kostel Panny Marie Sněžné
44201/4 - 4297 - obytný dům čp. 36, Fügnerova ul.
11312/4 - 5075 - středověká úpravna zlatých rud mimo MPZ
51171/4 – 5257 – kaple Panny Marie Klatovské

Kašperské Hory - hrad Kašperk 
17972/4 - 3038 - areál hradu Kašperk
                   1) palác a) východní věž
                                 b) západní věž
                                 c) obvodové zdivo paláce
                   2) purkrabství
                   3) věž u brány
                   4) vnitřní opevnění
                   5) vnější opevnění a val s příkopem
                   6) hospodářské zázemí
                   7) strážní "Pustý hrádek" (vlastní r.č. 15447/4 - 3042)

Kavrlík, o. Kašperské Hory
51757/4 - 5301 – návesní kaple

Klášterský Mlýn
28288/4 - 4159 - areál vily čp. 4
                   1/ vila
                       a) mozaika v průčelí
                  2/ přízemní trakt
                       a) kazetový strop
                  3/ park
                  4/ hospodářský trakt

Kolinec
38038/4 - 3057 - areál kostela sv. Jakuba Většího
                   1/ kostel
                   2/ márnice
                   3/ zbytek opevnění
                   4/ brána a ohradní zeď
                  5/ pamětní kříž
46831/4 - 3058 - areál fary čp. 12
                   1/ fara
                   2/ hospodářské stavení I.
                   3/ hospodářské stavení II.
                   4/ ohradní zeď
52558/4 – 3059 – zámek
 36942/4 - 3060 - městský dům čp. 7
                   1/ dům
                   2/ chlévy
28303/4 - 3061 - městský dům čp. 8
                   1/ dům
                   2/ chlévy
36192/4 - 3062 - městský dům čp. 30
                  1/ dům
                  2/ chlévy
40503/4 - 3063 - areál usedlosti čp. 35
                  1/ obytné stavení s chlévy pod jednou střechou
                  2/ stodola
                  3/ torzo kamenného ohrazení s doch.sloupkem brány
17851/4 - 3064 - městský dům čp. 46
23610/4 - 3065 - městský dům čp. 47
                  1/ dům
                  2/ hospodářské stavení
                  3/ stodola
23542/4 - 3066 - městský dům čp. 70
28316/4 - 3067 - most se sochou sv.Jana Nepomuckého
29725/4 - 3068 - židovský hřbitov
                  1/ stély
                  2/ ohradní zeď s portály
44187/4 - 4302 - smírčí kříž (směr Buršice)

Kundratice
35302/4 - 2892 - areál zámečku Kundratice
                   1/ zámecká budova čp.1
                   2/ špýchar
                   3/ domek správce
                   4/ hospodářské objekty dvora (chlévy, vozová kolna)
                   5/ park
                   6/ kašna na nádvoří
54059/4 – 2893 – dům čp. 20

Lešišov
53183/4 – 3148 – kaplička sv. Martina

Lidlovy Dvory – viz. Stará Huť 

Loučová
28787/4 - 2894 - kaple

Lukoviště
37701/4 - 3114 - dům čp. 6  s chlévem a stodolou pod  jednou střechou

Mačice, o. Bukovník
19758/4 - 2799 - areál zámku čp. 1
                  1/ zámecká budova
                  2/ špýchar
                  3/ bývalý pivovar
                  4/ park s rybníčkem

Maleč
      4087 - kaple sv. Anny
                  1/ kaple
                  2/ pamětní kříž

Malý Kozí Hřbet
44219/4 - 4285 - návesní kaple Panny Marie
13445/4 - 5121 - boží muka

Mlázovy
29181/4 - 3138 - kostel sv. Jana Křtitele
16787/4 - 3139 - areál zámku čp. l
                    1/ zámek čp. l
                    2/ hospodářský trakt  (severní fronta)
                    3/ hospodářské budovy ( západní fronta)
                    4/ park
                    5/ zbytky ohrazení
33915/4 - 3140 - areál  hřbitovní kaple
                    1/ kaple
                    2/ ohradní zeď
51534/4 – 5269 – pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého

Modrava
26060/4 - 3141 - areál pily čp. 5O
                    1/ objekt  pily
                    2/ obytná budova čp. 50
11401/4 - 5083 - Klostermannova chata čp. 4

Mochov
32701/4 - 4156 - areál mlýna čp. 27 ( zvaný Sterzmühle)
                     1/ mlýnice čp. 27 vč. vodního systému
                     2/ stodola
Mokrosuky
14069/4 - 3146 - areál zámku
                   1/ zámek s kaplí
                   2/ hospodářský dvůr - chlévy
                   3/    "             - kolna
                   4/    "             - stodola I.
                   5/    "             - stodola II.
                   6/    "             - špýchar
                   7/ park
                   8/ bývalý vodní příkop - opevnění
                   9/ ohradní zeď  s branou
35830/4 - 3147 - pamětní křížek (k Lešišovu)
13437/4 - 4800 - areál kaple sv. Václava
                   1/ kaple
                   2/ pam. kříž

Nemilkov
53587/4 – 2807 – hamr čp. 26
46683/4 - 3167 - areál zámku
                     1/ zámek
                     2/ kaple
                     3/ kašna
                     4/ park
                     5/ hospodářský dvůr ( býv. pivovar, správní budova, chlévy, stodola, sýpka)
41048/4 - 3168 - boží muka

Nezamyslice
35032/4 - 3171 - areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
                    1/ kostel
                    2/ kaple sv. Erazima ( pohřební)  - r.č. 35122/4 - 3172
                    3/ márnice
                    4/ brána I. východní
                    5/ brána II. jihozáp.
                    6/ ohrazení areálu
                    7/ pam. kříž
33093/4 - 3173 - areál býv. fary čp. 1
                    1/ fara
                    2/ hospodářské budovy
                    3/ ohradní zeď s branou a brankou
                    4/ výklenková kaple

Nezdice na Šumavě
52289/4 – 3175 – dům čp. 30
29005/4 - 3176 - chalupa čp. 112 (nyní E 14)
44212/4 - 4762 - rychta čp. 1

Nuzerov
23502/4 - 3402 - areál usedlosti čp. 1
                    1/ obytné stavení
                    2/ kolny
                    3/ stodola
                    4/ chlévy
                    5/ hospodářské stavení
31355/4 - 3403 - zemědělská usedlost čp. 3
27438/4 - 3404 - areál usedlosti čp. 4
                   1/ obytné stavení s chlévy
                   2/ stodola

Odolenov
18741/4 - 3195 - kaple Panny Marie

Ostružno
54160/4 – 3203 – dům čp. 1
54166/4 – 3204 – dům čp. 2

Petrovice u Sušice
28485/4 - 3223 - areál kostela sv. Petra a Pavla
                   1) kostel
                   2) pam. kříž
                   3) náhrobek M.W.von Birnitz +1862
46548/4 - 3224 - areál mlýna čp. 19
                     1) mlýnice
                     2) stodola
                     3) mostek přes býv. náhon
32917/4 - 4079 - zříceniny hrádku (na vrchu Hrnčíř)
12996/4- 4904 - sýpka čp. 21
50834/4 – 5232 -  areál fary čp. 16
                               1/ budova fary
                               2/ stodola
                               3/ ohradní zeď
                               4/ oplocení

Pích
26370/4 - 2904 - areál usedlosti čp. 4
                    1) obytné stavení s chlévy
                    2) kaplička

Podlesí - Vogelsang
52928/4 – 3040 – býv. klášter s kaplí sv. Barbory

Podlesí - Lídlovy Dvory, Stará Huť – viz. Stará Huť

Podmokly
53561/4 – 3243 – zámek

Pohorsko
52341/4 – 3177 – dům čp. 5

Prášily
11502/4 - 5089 - areál bývalé fary čp.120
                   1/ budova fary
                   2/ ohradní zeď
49792/4 - 5150 - kaple sv. Kříže - "Na Hůrce" – viz. Hůrka
52179/4 - 5317 – dům čp. 117

Rabí - Městská památková zóna
11767/4 - 3260 - zřícenina hradu Rabí	  Národní kulturní památka
                   1) zřícenina hradu
                   2) kostel Nejsvětější Trojice -   r.č. 3261
27446/4 - 3262 - areál hřbitovního kostela sv. Jana Nepomuckého  mimo MPZ
                   1) kostel  
                   2) ohradní zeď
15617/4 - 3263 - židovský hřbitov
24075/4 - 3264 - areál radnice čp. 15
                    1) radnice
                    2) stáje
                    3) stodola
18144/4 -3265 - areál statku čp. 13
                    1) obytný dům
                    2) stodola
35499/4 - 3266 - měšťanský dům čp. 50
                   a) torzo býv. brány ke hradu
18065/4 - 3267 - areál statku čp. 59
                    1) obytné stavení
                    2) stodola
                    3) brána
25747/4 - 3268 - areál statku čp. 60
                    1) obytný dům
                    2) stodola
                    3) ohradní zeď
                    4) brána
38706/4 - 3269 - areál statku čp. 67
                    1) obytné stavení
                    2) brána
45441/4 - 3270 - dům čp. 73
      3271 - duplicitní zápis s r.č. 3270
21769/4 - 3272 - areál městského domu čp. 85
                     1) dům
                     2) stodola
                     3) brána
46496/4 - 3273 - boží muka
32081/4 - 3582 - zřícenina kostela Všech Svatých (na Vrchu Líšná) mimo MPZ
44218/4 – 4289 - most (ocelový příhradový, nýtovaný) mimo MPZ
12193/4 - 4861 - býv. panský dvůr čp. 89
12191/4 - 4864 - dům čp. 48 - Hradčany
12192/4 - 4865 - dům čp. 86     -"-
12194/4 - 4866 - dům čp. 102 (býv. židovská modlitebna)

Radešov
 52932/4 – 3278 – dům čp. 3
21223/4 - 3279 - areál chalupy čp. 4
                         1) obytné stavení
                         2) hospodářské stavení
                         3) stodola

Radvanice, o. Chotěšov
35147/4 - 2982 - areál chalupy čp. 2
                    1) obytné stavení
                    2) chlévy
                    3) stodola
                    4) seník
                    5) chlév

Rejštejn
23232/4 - 3277 - areál kostela sv. Bartoloměje
                   1) kostel
                   2) ohradní zeď s branami a schodištěm

Rok
31799/4 - 3244 - kaple Panny Marie
30384/4 - 3406 - areál usedlosti čp. 12 (Sušice - Záluží)
                    1) obytné stavení s chlévem
                    2) stodola

Rovná
18018/4 - 3281 - areál usedlosti čp. 3
                   1) obytné stavení s chlévem
                   2) stodola

Sluhov
40028/4 - 3016 - areál usedlosti čp. 6
                   1) obytné stavení
                   2) chlév
                   3) stodola
                   4) kolna
52236/4 – 3017 – dům čp. 7

Srní
16728/4 - 3294 - kostel Nejsvětější Trojice
53409/4 – 3295 – dům čp. 72
26750/4 -  3296 - areál usedlosti čp. 47 (E 9)
                    1) obytné stavení
                    2) špýchar se sklepem
46976/4 - 3297 - chalupa čp. 46 (E 8)
15027/4 - 3298 - chalupa čp. 71 (E 24)

Srní, m.č. Rokyta
33911/4 - 3142 - dvorec Antýgl
                   1) obytné stavení čp. 70
                   2) obytné stavení čp. 71
                   3) kaplička
                   4) býv. stodola
                   5) pam. kříž
24293/4 - 3144 - dům čp. 89 (E 3)
52906/4 – 3145 – zvonička

Srní - Vchynice - Tetov
26816/4 - 3299 - Vchynicko-Tetovský kanál
                    1) plavební kanál s mostky
                    2) hradlový most

Stará Huť - Lidlovy Dvory
44208/4 - 4498 - sklárna býv.

Strašín
14946/4 - 3300 - areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
                   1) kostel
                         a) socha P.Marie s Ježíškem
                   2) kaple sv. Barbory, sz. nároží ohradní zdi (r.č. 16577/4 - 3301)
                   3) kaple, sv. nároží ohradní zdi
                   4) výklenková kaple P.Marie
                   5) ohradní zeď  se vstupní  branou a  brankou ke kapli P.Marie                 
26751/4 - 3302 - areál fary čp. 1
                    1) fara
                    2) hospod. stavení I.,II.
                    3) ohradní zeď
15799/4 - 3303 - chalupa čp. 29
24254/4 - 3304 - boží muka

Suchá - Puchwerk
29589/4 - 2905 - areál mlýna s pilou čp. 6
                    1) mlýnice
                    2) pila
                    3) náhon
                    4) chlévy
                    5) stodola

Sušice - Městská památková zóna
34658/4 - 3315 - areál měšťanského domu čp. 4, nám. Svobody
                    1) rohový dům
                    2) pavlačový dům
                    3) dvorní dům
                    4) kočárovna
24945/4 - 3316 - areál měšťanského domu čp. 5
                   1) rohový dům
                   2) uliční dům
37820/4 - 3317 - branka průchodu do náměstí, Okružní ul. (vedle čp.53)
22692/4 - 3318 - měšťanský dům čp. 27/I, nám. Svobody
26823/4 - 3319 - měšťanský dům čp. 28/I,     -"-
33107/4 - 3320 - městský dům čp. 29/I,     -"-
15263/4 - 3321 - městský dům čp. 33/I,     -"-
28499/4 -  3322 - areál městského domu čp. 35/I  -"-
                   1) obytný dům
                   2) hospodářské stavení
38794/4 - 3323 - areál městského domu čp. 36/I,  -"-
                   1) obytný dům
                   2) přízemní dům
                   3) dvorní dům
21244/4 - 3324 - městský dům čp. 39/I,           -"-
30943/4 - 3325 - areál děkanství (Muzeum) čp. 40/I, nám. Svobody
                   1) děkanství
                   2) renesanční křídlo
                   3) býv. hospodářské stavení
                   4) býv. sladovna
                   5) kašna
                   6) brána
38508/4 - 3326 - měšťanský dům čp. 45/I, ul. Mostní
15316/4 - 3327 - areál měšťanského domu čp. 48/I, nám. Svobody
                 1) obytný dům
                 2) dvorní dům
                 3) stodoly
35767/4 - 3328 - městský dům "Fialka" čp. 49/I, nám. Svobody
37033/4 - 3329 - městský dům čp. 50/I                -"-
26290/4 - 3330 - městský dům čp. 51/I                -"-
33216/4 - 3331 - městský dům čp. 132/I               -"-
29169/4 - 3332 - městský dům čp. 133/I               -"-
19834/4 - 3333 - městský dům čp. 134/I               -"-
13854/4 - 3334 - městský dům čp. 135/I               -"-
42171/4 - 3335 - radnice čp. 138/I                   -"-
28292/4 - 3336 - městský dům čp. 53/I, V Brance
23261/4 - 3337 - areál městského domu čp. 44/I, Mostní ul.
                   1) dům čp. 44
                   2) dvorní dům
                   3) hospodářské stavení
                   4) dřevník
31739/4 - 3338 - městský dům čp. 89/I, Havlíčkova ul.
37801/4 - 3339 - městský dům čp. 98/I      -"-
30510/4 - 3340 - areál městského domu čp. 115/I,-"-
                   1) dům
                   2) brána
39647/4 - 3341 - městský dům čp. 127/I, Havlíčkova ul.
17292/4 - 3342 - městský dům čp. 153/I,     -"-
46813/4 - 3343 - městský dům čp. 116/I, Klostermannova ul.
23926/4 - 3344 - městský dům čp. 117/I,     -"-
22425/4 - 3345 - městský dům čp. 118/I,     -"-
19157/4 - 3346 - městský dům čp. 119/I,     -"-
18425/4 - 3347 - městský dům čp. 13/I, T.G.Masaryka
26831/4 - 3348 - městský dům čp. 20/I,      -"-
16947/4 - 3349 - městský dům čp. 21/I,      -"-
24993/4 - 3350 - městský dům čp. 115/II,    -"-
                      a) pamětní kříž
53114/4 – 3351 – dům čp. 141/II.
 37101/4 - 3352 - městský dům čp. 146/II.a 217/II., ul. T.G.Masaryka
32584/4 - 3353 - městský dům čp. 69/I, Kostelní ul.
52483/4 – 3354 – dům čp. 52
37529/4 - 3355 - areál městského domu čp. 73/I, ul. Americké armády
                    1) dům
                    2) býv. ohradní zeď s brankou
37550/4 - 3356 - městský dům čp. 76/I,                 -"-
26476/4 - 3357 - městský dům čp. 84/I,                 -"-
19910/4 - 3358 - městský dům čp. 85/I,                 -"-
35408/4 - 3359 - areál městského domu čp. 128/I,       -"-
                   1) obytný dům
                   2) nárožní dům
                   3) brána
25117/4 - 3360 - městský  dům čp.  146/I, Vodní  ul. (ochrana  omezena na dvorní dům)
41629/4 - 3361 - městský dům čp. 147/I, Vodní ul.
31624/4 - 3362 - městský dům čp. 17/II., Na Příkopě
34747/4 - 3363 - areál městských domů  čp. 90/II, 91/II,Na příkopě
                    1) obytný dům čp. 90/II
                    2) obytný dům čp. 91/II
                    3) obytný objekt spojující čp. 90 a 91
                    4) chlév
53660/4 – 3364 – dům čp. 101
53697/4 – 3365 – dům čp. 198/II.
54200/4 – 3366 – dům čp. 52/II., Pod Svatoborem
52675/4 – 3367 – dům čp. 59/II., Lerchova ul.
 22472/4 - 3368 - areál měšťanského domu čp. 11/III., Mariánská ul.
                    1) obytný dům
                    2) ohradní zeď
18368/4 - 3369 - dvojdům čp. 17 a 98/III., Krátká ul.
46107/4 - 3370 - brána býv. mlýnu  čp. 68/III., ul. Dlouhoveská
11628/4 – 3371 – dům čp. 25/III., hostinec Bouchalka  
52898/4 – 3372 – hradiště
29301/4 - 3373 - opevnění města
                    1) záp. úsek městského opevnění
                    2) severní       -"-
                    3) fragmenty jižního úseku městského opevnění
                    4) fragmenty východního úseku měst. opevnění
25978/4 - 3374 - děkanský kostel sv. Václava
41745/4 - 3375 - areál hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie
                    1) kostel
                    2) ohradní zeď
                    3)   brána
                    4) pamětní kříž
47083/4 - 3376 - areál kapucínského kláštera s kostelem sv. Felixe
                    1) kostel sv. Felixe
                    2) konvent
                    3) socha sv. Jana Nepomuckého
                    4) ohradní zeď
26184/4 - 3377 - areál poutní kaple Anděla Strážného
                    1) kaple Anděla Strážce
                    2) ambity s rohovými kaplemi
                    3) terasa
                   4) přístupová schodiště
45382/4 - 3378 - areál mešní kaple sv. Rocha
                   1) kaple
                   2) ohradní zeď
31081/4 - 3379 - kaplička (pod vrchem Stráž) mimo MPZ
37152/4 - 3380 - kaple Nejsvětější Trojice (Dolní předměstí) mimo MPZ
44224/4 - 3381 - kaple sv. Jana Nepomuckého, Pravdova ul., mimo MPZ
14304/4 - 3382 - boží muka (na rozcestí k nádraží) mimo MPZ
19212/4 - 3383 - kašna (nám. Svobody)
26426/4 - 3384 - židovský hřbitov (starý)
23253/4 - 3547 - hrobka č. 15 a 14/II.(odd. hřbitova Na Kateřince)
22861/4 - 4111 - pomník na hrobě
44225/4 - 4744 - židovský hřbitov (mladší)

Svojše
44231/4 - 4526 - chalupa s kovárnou čp. 34

Svojšice
27456/4 - 3411 - areál kostela sv. Jana Křtitele
                      1) kostel
                      2) márnice
                      3) pam. kříž
                      4) ohradní zeď
47128/4 - 3412 - býv. tvrz čp. 1
13506/4 - 3413 - areál usedlosti čp. 15
                     1) obytné stavení s chlévy
                     2) stodola
                     3) špýchar
                     4) brána
                     5) ohradní zeď

Tajanov u Kolince
22628/4 - 3437 - boží muka

Tedražice
26225/4 - 3439 - areál zámku čp.1
                      1) zámek - býv. tvrz
                      2) stodoly
                      3) stáje
                      4) správcovský dům
                      5) zbytky pův. ohrazení areálu
13449/4 - 4786 - boží muka

Tedražice, m.č. Zdouň
31324/4 - 3440 - areál kostela sv. Vavřince
                    1) kostel
                    2) márnice
	             3) ohradní zeď
                    4)brána

Trček
41825/4 - 3446 - areál usedlosti čp. 16
                    1) obytné stavení
                    2) stodola s chlévy

Údolí, o. Srní
14260/4 - 4152 - areál mosteckého mlýna čp. 34
                     1) mlýnice
                       2) hospodářské stavení

Ujčín,o. Kolinec
46209/4 - 3069 - areál zámku
                    1) zámek čp. 1
                    2) sýpka
                    3) chlévy I.,II.
                    4) stodola
53780/4 – 3070 – dům čp. 2
35768/4 - 3071 - městský dům čp. 10
53634/4 – 3072 – dům čp. 20

Velhartice - Městská památková zóna
36894/4 - 3475 - areál hradu  - Národní kulturní památka + transfery (3x) mimo MPZ 
                    1) věž Putna
                    2) palác Rajský dům
                    3) most
                    4) zámek (Huertovo křídlo)
                    5) opevnění hradu
                    6) pivovar
                    7) kaplička
                    8) boží muka
                                + transfery (3x)   
20927/4 - 3476 - kostel Narození Panny Marie
30679/4 - 3477 - areál hřbitovního kostela sv. Maří Magdaleny mimo MPZ 
1)	kostel
2)     ohradní zeď s branou
29720/4 - 3478 - areál fary čp. 15
                    1) budova fary
                    2) chlévy
                    3) brána
                    4) ohradní zeď
42108/4 - 3479 - městský dům čp. 10
36386/4 - 3480 - areál usedlosti  čp. 11
                   1) obytné stavení roubené
                   2) chlévy
                   3) stodola
53393/4 – 3481 – dům čp. 20      
53098/4 – 3482 – dům čp. 46
26132/4 - 3483 - areál chalupy čp. 52
                      1) obytné stavení
                      2) chlévy
                      3) ohradní zeď
23541/4 - 3484 - chalupa čp. 82
40186/4 - 3485 - městský dům čp. 101
15561/4 - 3486 - městský dům čp. 102
26163/4 - 3487 - městský dům čp. 117
52605/4 – 3488 – dům čp. 143
31510/4 - 3489 - kašna (při kostelu)
16524/4 - 3490 - areál židovského hřbitova   mimo MPZ
                      1) soubor náhrobních stél
2)	  ohradní zeď

Vchynice – viz. Srní

Vlastějov
53532/4 – 2895 – dům čp. 7

Vlkonice
33688/4 - 3503 - kaplička a 2 pam. kříže ( u čp. 6)
34844/4 - 3504 - areál usedlosti čp. 9
                    1) obytné stavení
                    2) chlévy
                    3) stodola
                    4) brána
41899/4 - 3505 - areál usedlosti čp. 15
                     1) obytné stavení
                     2) stodola
                     3) kůlna
                     4) brána

Volšovy, o. Sušice
21389/4 - 3405 - areál zámku čp. 1
                     1) zámek s kaplí         
                     2) sýpka                 
                     3) čeledníky             
                     4) hospodářské stavení   
                     5) stodoly               
                     6) park                  
                     7) ohradní zeď
                     8) brána

Záluží  -  viz Rok

Zbynice
23269/4 - 2811 - areál kostela Zvěstování Panny Marie
                    1) kostel
                    2) pamětní kříž
                    3) ohradní zeď
45876/4 - 2812 - areál fary u čp. 1
                    1) fara
                    2) hospodářské stavení
                    3) ohradní zeď s bránou a brankou


Zvíkov, o. Hlavňovice
23398/4 - 2906 - areál usedlosti čp. 3
                    1) obytné stavení
                    2) stodola
                    3) torzo chlévů
                    4) zvonička

Želenov – viz. Frymburk

Žihobce
26552/4 - 3525 - areál zámku čp. 9
                      1) zámek
                      2) jízdárna
                      3) konírna
                      4) skleník
                      5) park
100200 – kostel Proměnění Páně s přístupovým schodištěm a terasou před hlavním vstupem

Žichovice
25321/4 - 3526 - areál zámku čp. 1
                     1) zámek
                     2) hospodářský trakt
                     3) park
                     4) ohradní zeď
24520/4 - 3527 - špýchar (čp. 46)
15296/4 - 3528 - kontribuční sýpka
20114/4 - 3529 - obytný dům čp. 58
29513/4 - 3530 - mešní kaple sv. Aloisie (poblíž školy)
14616/4 - 3531 - kaplička (za vsí)
      4226 - socha sv. Jana Nepomuckého u čp. 58 (v ÚS vedeno jako součást čp. 58, tj. r.č. 20114/4 - 3529)
44236/4 - 4290 - kamenný most (k Rabí)
44237/4 - 4291 - most k nádraží

Žikov, o. Petrovice
38072/4 - 3415 - areál zámku čp. 1
                    1) zámek
                    2) brána
                    3) stodoly
                    4)   chlévy
                    5) sýpka
                    6) čeledníky
                    7) správcovská budova
                    8) altán
                    9) park

Žlíbek
15158/4 - 3041 - pamětní křížek
10234/4 - 4937 - kaple ( při odbočce na hrad) 

