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R O Z H O D N U T Í 
 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury 
a památkové péče, jako orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 28 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, posoudil žádost vlastníka kulturní památky Obce Maršov u 
Úpice, IČ 00278131, se sídlem Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice, obdrženou dne 13. 10. 2015, o 
vydání souhlasu s přemístěním kulturní památky, a rozhodl takto: 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 
kultury a památkové péče, podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, 

 
souhlasí 

 
s trvalým přemístěním dřevěné zvonice, nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 40997/6-3621, z pozemku parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u 
Úpice, na pozemek parc. č. st. 652/1, k. ú. Maršov u Úpice, dle předloženého návrhu, který je jako 
příloha č. 1 nedílnou součástí výrokové části tohoto rozhodnutí, za těchto základních podmínek: 

 
1. bude provedeno kvalifikovaně a komplexně zpracované zaměření stavby v měřítku 1 : 50 (půdorysné i 

výškové řezy musí obsahovat podrobné okótování veškerých konstrukcí se základním popisem druhu a 
stavu existujících prvků, bude provedeno individuální zaměření všech konstrukcí a prvků a bude 
provedena přesná a úplná inventarizace všech částí stavby, tj. každý prvek bude evidován, označen a 
zaznamenán na inventární kartě, opatřen údaji o rozměrech, lokalizaci ve stavbě, popisem materiálu a 
povrchové úpravy, včetně detailů profilace apod., a bude provedena jeho fotodokumentace). 
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění: 
Obce Maršov u Úpice, IČ 00278131, Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice 
 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 

kultury a památkové péče, orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 28 odst. 2 písm. 
g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „PamZ“), a § 29 odst. 1 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, došla dne 13. 10. 2015 (podání bylo učiněno 
nejprve elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, následně bylo v souladu s ust. § 37 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, doplněno prostřednictvím datové schránky) od 
oprávněné osoby žádost o vydání souhlasu orgánu státní památkové péče podle § 18 odst. 1 PamZ 
s přemístěním kulturní památky podle ust. § 18 odst. 1 PamZ. 

 
Uvedeným dnem byly započaty úkony vedoucí k vydání rozhodnutí v dané věci, což Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, 
oznámil účastníku řízení dopisem č. j. 26898/RG/2015-5 ze dne 19. 10. 2015. Vzhledem k nutnosti seznámit 
se s aktuálním stavem předmětné kulturní památky, se skutečnostmi, které by mohly opravňovat nutnost 
jejího přemístění, a konečně pak také s místem, na které její vlastník zamýšlí případně tuto stavbu přemístit, 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a 
památkové péče, proto zároveň usnesením č. j. 26898/RG/2015-5 dle ust. § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „SŘ“), uložil vlastníku kulturní památky strpět její ohledání na 
místě samém a také strpět ohledání prostoru, který je navrhován pro její nové umístění, a to dne 6. 11. 2015 
od 9.00 hodin. K provedení tohoto úkonu byly dle ust. § 54 odst. 4 SŘ přizvány nestranné osoby, které však 
neměly práva ani povinnosti účastníka řízení. Těmito osobami byl jednak zástupce Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“) a jednak zástupce Městského úřadu 
Trutnov, odbor výstavby. 

 
Žádost obsahuje následující doklady a podklady: 

- zdůvodnění záměru žadatele, tedy zdůvodnění nutnosti přemístění dané kulturní památky, včetně 
technického popisu provedení přemístění (2 stránky textu A4), 
- kopie sdělení Městského úřadu Trutnov, odbor výstavby – oddělení památkové péče, vydaného dne 31. 3. 
2014 pod č. j. 15151/2014 (sp. zn. 2014/1920/V/TOB), k žádosti obce Maršov u Úpice k záměru přemístění 
kulturní památky, 
- dokument „Návrh na nové umístění zvonice v obci Maršov u Úpice“ (nedatováno, autor neuveden) 
obsahující informace k současnému umístění zvonice, dále návrh nového umístění stavby a informace o 
vlastnictví dotčených pozemků. 
 
 V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 PamZ si Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, vyžádal písemné vyjádření NPÚ. 
Písemné vyjádření bylo vydáno dne 9. 11. 2015 pod č. j. NPÚ-362/79344/2015 (Ing. arch. Vladimíra 
Paterová) a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 
kultury a památkové péče, doručeno dne 12. 11. 2015. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje 
předmětnou kulturní památku a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické (památkové) 
hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí: „Z hlediska zájmů státní památkové péče Národní památkový 
ústav, ú. o. p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat při 
zohlednění následujících podmínek: 1. Bude provedeno podrobné zaměření a fotodokumentace, jednotlivé 
prvky konstrukcí budou očíslovány a opatrně rozebrány. 2. Bude provedeno odborné posouzení jednotlivých 
prvků objektu a zpracována dokumentace na nutnou obnovu zvonice související s jejím přemístěním.“ 
Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ. K doporučení NPÚ Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, 
uvádí, že NPÚ de facto řeší již přípravu vlastní realizace záměru žadatele, avšak logicky z tohoto doporučení 
tedy lze vyvodit, že NPÚ s tímto záměrem vyslovuje souhlas.  
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 Podle ustanovení § 38 SŘ bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a 
podle ustanovení § 36 SŘ navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do 
vydání rozhodnutí. Podle ustanovení § 36 odst. 3 SŘ pak Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, oznámil dopisem č. 
j. 26898/RG/2015-19 ze dne 20. 1. 2016 účastníkům řízení, že dle jeho názoru bylo ukončeno 
shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, přičemž jim byla dána možnost se k těmto podkladům 
vyjádřit (se stanovenou tzv. pořádkovou lhůtou do 5 dnů ode dne doručení dané písemnosti). Tohoto svého 
práva účastníci řízení nevyužili. 
 

 Dále jsou součástí spisu výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy, tedy písemnosti 
dokládající vlastnický vztah konkrétních osob k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i 
prostorové vymezení těchto nemovitostí, a informativní výpis z vyhrazené části aplikace MonumNet 
(monument.npu.cz), tedy z otisku evidence kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR, dále pak kopie části textu z publikace o historii a současnosti Úpicka (VETEŠKA, Jaroslav: 
Úpicko tenkrát a dnes. Praha 2004.) vztahující se k obci Maršov u Úpice, tisk informace z webových stránek 
obce o poslední opravě zvonice v roce 1993 (viz www.obecmarsov.cz), tisk kopie nedatované kresby dané 
kulturní památky od místního umělce Josefa Vika (viz nový kalendář pro rok 2016 vydaný obcí Maršov u 
Úpice) a konečně tisk 3 fotografií zobrazujících předmětnou zvonici pravděpodobně na počátku 60. let 20. 
století (zdroj – archiv NPÚ). Z výše uvedených dokumentů je patrné umístění, popis a prostorová 
identifikace předmětné kulturní památky a částečně také její stavební a historický vývoj. Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, 
dále do spisu vložil rovněž výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy týkající se místa 
potenciálního nového umístění dané kulturní památky a poskytující tak informaci o vlastnictví daného 
pozemku a jeho situování v rámci sídla. Součástí spisu je také tisk císařského otisku mapy stabilního katastru 
obce Maršov u Úpice (dříve Marschau – Marssow) z roku 1840 z internetové aplikace 
www.archivnimapy.cuzk.cz, který poskytuje informaci o historickém umístění dané kulturní památky. 
Konečně pak je součástí spisu také katastrální mapa zobrazující nejbližší okolí dané kulturní památky a k ní 
připojené výpisy z katastru nemovitostí. Z tohoto dokumentu jsou zřejmé vlastnické vztahy k pozemkům 
sousedícím s pozemkem, na kterém se nachází předmětná kulturní památka. 
 
 Předmětná kulturní památka „zvonice“, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České 
republiky pod číslem rejstříku 40997/6-3621 byla zapsána do státního seznamu nemovitých památek 
Východočeského kraje pod pořadovým číslem rejstříku 3621 (záznam o zápisu – usnesení ONV Trutnov ze 
dne 5. 11. 1963) a jako taková je ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 PamZ kulturní památkou podle tohoto 
zákona.  
 
 Předmětná kulturní památka sestává z vlastní stavby zvonice na pozemku parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u 
Úpice, a z pozemku parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u Úpice. 
 
 Stavba zvonice je situována v pomyslném středu obce, která se rozkládá v údolí potoka Maršovka po 
obou stranách komunikace vedoucí z Hajnice do Havlovic. Pro danou oblast podhůří Krkonoš typická údolní 
lánová ves byla pravděpodobně založena již ve 13. století, ale první dochovaná listina pochází až z roku 
1495. Dle informace žadatele pochází zvonice z roku 1753. V publikaci o historii a současnosti daného 
regionu (viz VETEŠKA, Jaroslav: Úpicko tenkrát a dnes. Praha 2004, s. 141.), je však uvedeno, že obec sice 
zakoupila v roce 1753 zvon pro zvoničku, ale tato zvonička je označena jako první. O stávající zvonici se 
v dané publikaci hovoří jako o v pořadí druhé, přičemž jako rok výstavy je zde uveden 1829, případně 
dokonce až rok 1856. Tato skutečnost nemůže mít samozřejmě žádný vliv na vlastní předmět tohoto řízení, 
nicméně poněkud zpochybňuje stávající hodnotu stáří dané kulturní památky. Zvonice stojí v mírném svahu 
severně od průjezdní komunikace v blízkosti budovy školy, vystavěné v letech 1880 - 1881 (viz VETEŠKA, 
Jaroslav: tamtéž, s. 141 – uvádí rok 1881; viz rovněž http://vychodoceskearchivy.cz/ebadatelna/zobrazeni-
publikace-trutnov/?adresar=CZ_225105010_184_x1&strana=13&nadpis=CZ_225105010_184_x1 – zde 
uvedeno otevření školy již na konci roku 1880). V souvislosti se stavbou školy došlo pravděpodobně 
k posunutí (přemístění) stavby zvonice, což je patrné při porovnání mapy stabilního katastru obce a současné 
katastrální mapy (viz www.archivnimapy.cuzk.cz, www.nahlizenidokn.cuzk.cz).  
 
 Předmětná zvonice je roubená stavba čtvercového půdorysu vystavěná na kamenné podezdívce a 
zakončená stanovou střechou s lucernou ve vrcholu. Střešní krytinou je v současnosti řezaný šindel, ale dle 
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fotografie z roku 1982 (viz www.obecmarsov.cz) a rovněž dle starších fotografií z počátku 60. let 20. století 
(viz archiv NPÚ) byly na střeše zvonice položeny eternitové šablony. Lze však předpokládat, že původní 
střešní krytina byla šindelová. Vchod do zvonice je situován na její východní straně. K tomuto vchodu také 
v minulosti vedla pěšina přímo od průjezdní komunikace (viz nedatovaná kresba zvonice od Josefa Vika 
z kalendáře pro rok 2016 vydaného obcí Maršov u Úpice). Zvonice byla dle dostupných informací několikrát 
opravována. Poslední oprava proběhla v roce 1993, kdy byl do zvonice umístěn nový zvon.  
 

Zvonice je typově velmi podobná zvonici z roku 1835 nacházející se v nedaleké obci Libňatov, která 
je však zděná. Obdobně řešené roubené zvoničky se pak v rámci Královéhradeckého kraje nacházejí např. 
v obci Mezilečí či v obci Světlá. Obecně lze říci, že předmětná zvonice patří ke skupině v podstatě 
technických objektů sloužících především k umístění zvonů. Funkce těchto staveb byla sakrální i profánní, 
ale profánní funkce jednoznačně převažovala. Vznikaly v místech, kde nebyl kostel a jsou vesměs novějšího 
původu, neboť jejich hromadné zřizování vyvolal zejména „ohňový“ patent císařovny Marie Terezie z roku 
1751, který nařizoval, aby v každé obci byl zvon, který by upozorňoval na případný požár. Většina takto 
vzniklých zvoniček byla velice jednoduchými stavbami tvořenými pouze sloupkem se zavěšeným zvonem. 
Zvonice v obci Maršov u Úpice patří (spolu s dalšími výše uvedenými drobnými stavbami) ke skupině 
zvoniček, které mají podobu drobných věžovitých staveb a které se vyskytují méně často (viz např. KUČA, 
Karel: České, moravské a slezské zvonice. Praha 2001, s. 7 – 9.). 
  
 Z hlediska zájmů státní památkové péče se tedy jedná o kulturně historicky cennou stavbu, která je 
dokladem stavebního vývoje, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně stavební produkce, a pro tyto 
své hodnoty je kulturní památkou ve smyslu PamZ.  
 

Vzhledem k výše uvedenému považoval Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního 
rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, za nezbytně nutné prověřit všechny okolnosti a 
získat co nejvíce podkladů, na jejichž základě by mohl kvalifikovaně a zodpovědně posoudit žádost 
účastníka řízení a rozhodnout v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby popsané hodnoty dané 
kulturní památky nebyly narušeny. 

 
Záměrem žadatele, který je vlastníkem předmětné kulturní památky a zároveň i jediným účastníkem 

tohoto řízení, je přemístit ji ze stávajícího pozemku parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u Úpice, na pozemek parc. č. 
652/1, rovněž k. ú. Maršov u Úpice. Oba dotčené pozemky jsou v majetku žadatele a vlastníka kulturní 
památky, tj. obce Maršov u Úpice. V příloze podané žádosti je uvedeno následující zdůvodnění záměru 
žadatele: „V roce 1878 byla tato zvonice zastíněna budovou školy, která je rovněž v majetku obce. Škola už 
dlouho slouží jako soukromé nájemné bydlení a i prostory kolem objektu slouží potřebám této rodiny (garáže, 
sklad dřeva apod.) a téměř není možné se ke zvonici důstojným způsobem dostat, natož k ní nasměrovat 
turistický nebo jiný ukazatel. Kolem zvonice vede rovněž přístupová cesta k zemědělské společnosti, která je 
dosti frekventovaná a v místě u zvonice je i zatáčka dost nepřehledná. Ostatní okolní pozemky sousedící 
s objektem zvonice jsou v soukromém vlastnictví a neumožňují téměř ani přístup pro rekonstrukci nebo hezké 
posezení v příjemném prostředí. (…) Dalším negativem v postoji k investicím do této památky je fakt, že při 
průjezdu obcí není tuto památku odnikud téměř vidět a je jen velmi obtížně přístupná přes ne příliš vzhledné 
okolní přístupové plochy.“ 

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury 

a památkové péče, považoval při posuzování dané věci za zcela zásadní, to, zda lze považovat záměr žadatele 
za slučitelný s ustanovením čl. 5 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sb. m. s.). 
Z tohoto pohledu pak Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
zkoumal jednotlivé důvody, které uvedl žadatel pro svůj záměr. Skutečnosti, že stavba zvonice je 
v současnosti zastíněna budovou školy, že při průjezdu obcí není tuto památku odnikud vidět a že v její 
blízkosti nelze posedět v příjemném prostředí tak ve světle výše zmíněného ustanovení čl. 5 vyhodnotil 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a 
památkové péče, jako marginální a nepodstatné, neboť nemohou v žádném případě ohrozit další existenci 
dané kulturní památky. Naopak jako skutečnosti, které by mohly mít případně vliv na další zachování 
zvonice, vyhodnotil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení kultury a památkové péče, další dva uvedené důvody, a to nemožnost přístupu ke zvonici a 
v blízkosti stavby zvonice se nacházející frekventovanou přístupovou komunikaci k areálu zemědělské 
společnosti, kdy je navíc přímo u stavby zvonice nepřehledná zatáčka. Dále se proto Krajský úřad 
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Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, 
soustředil především na prověření těchto dvou skutečností, ke kterým směřoval i v rámci řízení provedené 
dokazování. 

 
Vedle výše zmíněného vyjádření NPÚ měl tak Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 

regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, k dispozici protokol z provedeného 
ohledání na místě samém (do spisu vložen pod č. j. 26898/RG/2015-8), dále žadatelem a jediným účastníkem 
řízení doplněné podání, jehož první část byla na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor 
regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, doručena dne 27. 11. 2015 a druhá 
část pak dne 19. 1. 2016 (viz záznam do spisu č. j. 26898/RG/2015-16 ze dne 14. 12. 2015), a konečně pak 
sdělení Zemědělské společnosti Svobodné a.s. se sídlem v Havlovicích nad Úpou, která provozuje 
zemědělský areál v blízkosti předmětné zvonice.  

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury 

a památkové péče, se nejprve zabýval otázkou nemožnosti přístupu ke zvonici. Z porovnání existující 
historické fotodokumentace, císařského otisku mapy stabilního katastru obce a kresby místního umělce 
zachycující zvonici v blíže neurčené době v minulosti, s aktuálně zjištěným stavem na místě samém (viz výše 
citovaný protokol z provedení ohledání) je zřejmé, že okolí stavby zvonice doznalo značných změn, a to 
jednoznačně v negativním smyslu. Z historických podkladů vyplývá, že kolem zvonice byl vždy volný 
prostor, a to i po realizaci stavby školní budovy (viz výše). Nezastavěný volný prostor kolem zvonice je 
patrný i z fotografií pořízených v době jejího zapsání do seznamu kulturních památek. Aktuálně je však stav 
bezprostředního okolí zvonice zcela jiný. Vlastní stavba je téměř zcela obklíčena ploty a v jejím těsném 
sousedství došlo k výstavbě hospodářských staveb tvořících zázemí budovy školy, která je nyní využívána 
k soukromému bydlení. Původní přístup ke zvonici vedoucí z průjezdní komunikace procházející obcí kolem 
budovy školy je dnes již zcela znemožněn, neboť na nyní soukromém pozemku, kudy stezka procházela, 
došlo k výstavbě garáže a sousední pozemek školní zahrady je obehnán vysokou kamennou zdí. Větší část 
pozemků sousedících s pozemkem, na kterém stojí zvonice, je nyní v soukromém vlastnictví a jednotlivé 
pozemky jsou oploceny. Jediný současný přístup ke zvonici je rovněž přes soukromý pozemek, který je nyní 
oplocen pouze provizorně, ale vzhledem k tomu, že se jedná o přístup k sousední stavební parcele, na které 
vlastník zamýšlí realizovat stavbu, lze oprávněně předpokládat, že nynější provizorní oplocení bude následně 
nahrazeno oplocením trvalým a přístup ke zvonici tak bude zcela znemožněn. Předmětná zvonice byla sice 
dle dostupných informací v 90. letech opravována, ale tyto opravy měly charakter spíše provizorního 
zajištění a současný stav objektu proto nepochybně vyžaduje obnovu. Realizace obnovy je však za daných 
podmínek téměř nemožná. Vedle toho má Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního 
rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, za to, že za dané situace nemůže předmětná 
kulturní památka vůbec plnit svou funkci, pro kterou byla v minulosti obcí zřízena, tj. není již přirozeným 
centrem shromažďování obyvatel, nemůže být využívána jako kaplička a ztratila tak funkci přirozeného 
centra obce. Přitom právě zachování smysluplného využití je jedním ze základních předpokladů zachování 
kulturní památky jako takové. Tyto skutečnosti vnímá Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor 
regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, jako velmi závažné a ve své 
podstatě ohrožující další existenci dané kulturní památky. 

 
Dále se Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 

kultury a památkové péče, věnoval druhému z výše uvedených důvodů, a to skutečnosti, že v blízkosti stavby 
zvonice se nachází frekventovanou přístupovou komunikaci k areálu zemědělské společnosti. Jedná se o 
Zemědělskou společnost Svobodné a. s. se sídlem v Havlovicích, která vznikla v roce 1996, přičemž 
zakladatelem a prvotním stoprocentním akcionářem bylo Zemědělské družstvo Svobodné se sídlem 
v Havlovicích. Předmětný areál v Maršově u Úpice je umístěn severně od objektu zvonice a vede k němu 
příjezdová cesta od průjezdní komunikace procházející obcí. Tato cesta nejprve v severovýchodním směru 
stoupá mírně po svahu a v blízkosti stavby zvonice se prudce stáčí severním směrem. Jedná se o novodobě 
zřízenou komunikaci, která není zaznamenána na již dříve zmiňovaném císařském otisku stabilního katastru, 
neboť vznik bezprostředně souvisí s vybudováním areálu zemědělského družstva v druhé polovině 20. století. 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a 
památkové péče, proto na adresu dané společnosti zaslal žádost o poskytnutí informaci ohledně provozu na 
této komunikaci. V odpovědi, kterou Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, 
grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, obdržel dne 8. 12. 2015, je uvedeno, že Zemědělská 
společnost Svobodné a.s. využívá areál v Maršově u Úpice pro provoz živočišné výroby (výkrm býků a 
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jalovic), dále se zde nachází velkokapacitní skladový žlab objemového krmiva a konečně je hala v areálu 
využívána v době sklizně obilí. Všechny tyto provozy jsou spojeny s poměrně velkými nároky na dopravu, 
která se odehrává na předmětné komunikaci v blízkosti zvonice. Mimo to se Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, 
z internetových stránek společnosti (viz http://www.zssvobodne.cz/inpage/zivocisna-vyroba/) dozvěděl, že 
jedním z jejích záměrů je také rozšíření provozu ve středisku Maršov u Úpice, kam by se měl z Havlovic 
přesunout velkokapacitní teletník. Dopravní vytíženost cesty by se tak měla v budoucnu ještě navýšit. Přitom 
dle informace uvedené ve sdělení zaslaném Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor regionálního 
rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, se jedná o kamiony, nákladní auta, traktory 
s přepravníkem zvířat a zemědělskou techniku. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního 
rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, tak po vyhodnocení získaných informací má za 
to, že tato skutečnost představuje pro danou kulturní památku reálné ohrožení její existence, neboť zde hrozí, 
vzhledem k ostré zatáčce v její blízkosti, buď nebezpečí přímého střetu některého z vozidel s objektem 
zvonice, nebo vzhledem k tomu, že jde o těžká vozidla, rovněž poškození stavby otřesy. Poškození základů 
zvonice přitom Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 
kultury a památkové péče, pozoroval již v rámci ohledání věci na místě samém.  

 
Na základě výše uvedeného došel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního 

rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, k závěru, že k trvalému přemístění předmětné 
stavby zvonice jsou dány věcné i zákonné důvody a toto přemístění je tudíž v souladu se zájmy památkové 
péče, kdy hlavním cílem státní památkové péče je v daném případě další zachování existence předmětné 
kulturní památky. 

 
Dále se Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 

kultury a památkové péče, zabýval vhodností nově navrhovaného umístění kulturní památky. Předmětný 
pozemek parc. č. 652/1, k. ú. Maršov u Úpice, je ve vlastnictví obce Maršov u Úpice, a nachází se při 
západním okraji obce. Jedná se o vyvýšené nezastavěné místo. Záměrem obce Maršov u Úpice je umístit 
zvonici v nejvyšším bodě vyvýšeniny, odkud je výhled na větší část rozvolněné zástavby obce. Spolu 
s obnovou zvonice by mělo následně dojít i ke vhodné úpravě jejího okolí, která je rovněž popsána v příloze 
podané žádosti. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 
kultury a památkové péče, při posuzování nového umístění vzal v úvahu především hledisko urbanistické. 
Samostatně stojící zvoničky, jakou je i předmětná zvonice v obci Maršov u Úpice, byly v minulosti 
umisťovány v rámci sídla tak, aby byly dominantním prvkem, což v současnosti o zvonici v obci Maršov u 
Úpice, jak vyplývá z výše uvedeného, bohužel neplatí. Dle názoru Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, je však nové umístění 
dané kulturní památky zvoleno tak, že funkce dominanty bude předmětné zvonici opět přiznána. Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové 
péče, tak dospěl k závěru, že nově navrhované umístění dané kulturní památky je v souladu se zájmy státní 
památkové péče.  

 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury 

a památkové péče, přihlédl dále k doporučení uvedenému v citovaném písemném vyjádření NPÚ a svůj 
souhlas s přemístěním dané kulturní památky podmínil, s ohledem na její výše popsané hodnoty, splněním 
podmínky č. 1 stanovené ve výrokové části tohoto závazného stanoviska.  

 
Důvodem pro stanovení předmětné podmínky byla nezbytnost zachovat veškeré stávající hodnoty 

dané kulturní památky i přes to, že dojde k jejímu rozebrání a následnému opětovnému sestavení v nové 
lokaci. Podstatné je, aby ještě před rozebráním stavby zvonice byla celá stavba důkladně popsána, a to včetně 
všech detailů, neboť jen tak lze zabezpečit jejich respektování a zachování. Zaměření je nutno provést 
v profesionální kvalitě a v adekvátním měřítku, nelze opominout žádný detail. Neoddělitelnou součástí 
dokumentace stavby je rovněž provedení inventarizace jednotlivých prvků a jejich fotodokumentace, aby byl 
odpovídajícím způsobem zachycen stávající stav nejen stavby jako celku, ale i jejích jednotlivých částí. 
Takto zpracovaná dokumentace bude i kvalitním podkladem pro přípravu zamýšlené obnovy dané kulturní 
památky.  
  
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a 
památkové péče, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je 
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obsažen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy (zejména 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění; vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění; Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m.s.). 
 
 

Poučení 
 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů od 
jeho doručení odvolání. Odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 
 Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po 
dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který 
stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží u správního orgánu, který ho 
vyhotovil, u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené 
rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje se 
rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v 
tomto případě lhůta pro podání odvolání). 
 
 Doručení písemností pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který rovněž stanoví přednostní 
doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve 
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. 
 
 Odvolání se podává u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a 
dotací, oddělení kultury a památkové péče. Nerozhodne-li, dle § 87 správního řádu, o odvolání Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, 
sám, rozhodne o odvolání odvolací správní orgán, kterým je Ministerstvo kultury České republiky. 
 
 Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o 
tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
 
 Odvolání se podle § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 
stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
 

Upozornění 
 

 Upozorňujeme, že vlastník kulturní památky je podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, v platném znění, povinen si k přípravě a k realizaci jejího přemístění a její následné 
obnovy, vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
 

          Dále upozorňujeme, že vlastník kulturní památky je podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen toho, komu kulturní památku předává k provedení 
obnovy nebo k jinému účelu, uvědomit, že věc je kulturní památkou. Doporučujeme, aby osoby provádějící 
řešené práce byly seznámeny s obsahem tohoto závazného stanoviska. 
 

Otisk úředního razítka 
 

          

              

Mgr. Ivana Kudrnáčová 
vedoucí odboru 

regionálního rozvoje, grantů a dotací 
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na vědomí 
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově 
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