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PROTOKOL Z PROVEDENÍ DŮKAZU OHLEDÁNÍM
sepsaný za přiměřeného užití § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Datum a čas:
6. 11. 2015, od 9,00 hodin
Místo:
obec Maršov u Úpice
zvonice na pozemku parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u Úpice (kulturní památka evidovaná v ÚSKP ČR
pod číslem rejstříku 40997/6-3621) a pozemky parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u Úpice, a parc. č. 652/1, k.
ú. Maršov u Úpice
Důvod ohledání:
řízení ve věci žádosti obce Maršov u Úpice o vydání souhlasu s přemístěním kulturní památky podle
ust. § 18 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, týkající se trvalého
přemístění dřevěné zvonice umístěné na pozemku parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u Úpice na pozemek
parc. č. 652/1, k. ú. Maršov u Úpice
Přítomní:
Jitka Vítová, nar. 7. 4. 1950, trvale bytem Maršov u Úpice č. p. 51, starostka obce Maršov u Úpice
Ing. arch. Vladimíra Paterová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově,
památkářka
PhDr. Hynek Beneš, Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, vedoucí oddělení památkové péče
PaedDr. Tamara Baudišová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje,
grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, odborná referentka památkové péče, oprávněná
úřední osoba
Průběh:
Byla provedena obhlídka nejprve místa, kde se v současnosti předmětná zvonice nachází, tj.
pozemek parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u Úpice, a poté rovněž místa, které je uvažováno pro přemístění
dané kulturní památky, tj. pozemek parc. č. 652/1, k. ú. Maršov u Úpice. Současně byla pořízena
fotodokumentace zvonice i obou míst.
Předmětná zvonice je roubená stavba čtvercového půdorysu vystavěná na kamenné
podezdívce a zakončená stanovou střechou s lucernou. Poslední opravy zvonice probíhaly v 90. letech,
kdy byl instalován nový zvon. V současnosti je zvonice ve stavu, který vyžaduje obnovu. Ve špatném
stavu jsou především zděné základy, ale i spodní část roubené konstrukce, která byla pouze provizorně
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(a ne zcela odborně) zajištěna. Dle sdělení paní starostky byla zvonice z původního umístění
(zaznamenaného mimo jiné i na mapě stabilního katastru obce Maršov u Úpice z roku 1840 a
nacházejícího se v blízkosti pomyslného centra obce) mírně posunuta poté, co byla vystavěna v její
těsné blízkosti v poslední čtvrtině 19. století budova školy. Nyní je vlastní budova školy (stejně jako
stavba zvonice) v majetku obce, ale budova je pronajata a využívána soukromníkem a rovněž všechny
pozemky v těsné blízkosti stavby zvonice jsou soukromé. Pozemky jsou oploceny a ke zvonici
prakticky není možný přístup. Tato skutečnost rovněž dle sdělení paní starostky velmi komplikuje
údržbu stavby a především její zamýšlenou obnovu. Z tohoto důvodu by obec chtěla stavbu zvonice,
kterou vnímá jako velmi významnou, přemístit na pozemek, který se nachází nad koupalištěm
v blízkosti komunikace ve směru na Hajnici. Tento pozemek parc. č. 652/1, k. ú. Maršov u Úpice, je
ve vlastnictví obce a je dle sdělení paní starostky v blízkosti místa, kde se v současnosti občané
shromažďují a konají se zde např. různé kulturní akce. Jedná se o vyvýšené místo, přičemž záměrem
obce by bylo umístit stavbu zvonice tak, aby byla dobře viditelná a byla v dominantní pozici v rámci
sídla. Záměrem obce je, dle vyjádření paní starostky, zvonici po jejím případném přemístění obnovit a
rovněž vhodně upravit její okolí.
Skončeno, přečteno, podepsáno v 10.40 hodin
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