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Oznámení o zahájení správního řízení o přemístění kulturní památky, vyrozumění o provádění 
důkazů mimo ústní jednání a usnesení o ohledání nemovitosti na místě 
 
I. Oznámení o zahájení správního řízení a vyrozumění o provádění důkazů mimo ústní jednání 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 
kultury a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy v oblasti státní památkové 
péče, oznamuje podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájení 
řízení o žádosti Obce Maršov u Úpice, IČ 00278131, se sídlem Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u 
Úpice, ze dne 13. 10. 2015, o vydání souhlasu s přemístěním kulturní památky podle § 18 odst. 1 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, týkající se trvalého přemístění 
dřevěné zvonice, nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod číslem rejstříku 40997/6-3621, umístěné na pozemku parc. č. st. 80, k. ú. 
Maršov u Úpice, na pozemek parc. č. 652/1, k. ú. Maršov u Úpice. 

 
Příslušné rozhodnutí bude vydáno ve lhůtě dané § 71 odst. 3 uvedeného zákona, tj. do 30 dní 

ode dne zahájení řízení, v případě složitosti řízení, nebo nařízení ústního jednání či provedení ohledání 
věci na místě je možné řízení prodloužit až o dalších 30 dní.  

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

kultury a památkové péče, účastníkům řízení dále sděluje, že budou mimo ústní jednání provedeny 
následující důkazy: 

 
• u odborné organizace státní památkové péče, Národního památkového ústavu, územní 

odborné pracoviště v Josefově, bude v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyžádáno písemné vyjádření 
k zamýšlenému trvalému přemístění výše uvedené nemovité kulturní památky. 

 
V tomto řízení má účastník řízení právo vyjádřit své stanovisko. Podle § 38 odst. 1 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má právo nahlížet do spisového materiálu. Podle § 36 
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odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je mu tímto umožněno vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí, které bude ve věci vydáno.  

 
Současně účastník řízení může bez zbytečného odkladu podle § 14 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, namítnout podjatost úřední osoby uvedené v záhlaví 
tohoto sdělení, jakmile se o ní dozví. O této námitce poté rozhodne služebně nadřízený úřední osoby. 

 
Současně účastník řízení může bez zbytečného odkladu podle § 14 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, namítnout podjatost úřední osoby uvedené v záhlaví 
tohoto sdělení, jakmile se o ní dozví. O této námitce poté rozhodne služebně nadřízený úřední osoby. 

 
Svého práva může využít v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, v jiné dny po 

předchozí telefonické domluvě (tel. 495 817 458, případně 495 817 310 nebo 495 817 311).  
 
 

II. Usnesení o ohledání nemovitosti na místě 
 
 

U S N E S E N Í 
 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení 
kultury a památkové péče, dále vyrozumívá účastníka řízení, Obce Maršov u Úpice, IČ 00278131, se 
sídlem Maršov u Úpice 34, 542 32 Maršov u Úpice, že v této věci shledal, že k vydání závazného 
stanoviska je ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, třeba 
dle ust. § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uložit mu jakožto vlastníku 
předmětné kulturní památky, stavby dřevěné zvonice na pozemku parc. č. st. 80, k. ú. Maršov u Úpice, 
a rovněž jako vlastníku pozemku parc. č. 652/1, k. ú. Maršov u Úpice, který je zamýšlen pro nové 
umístění dané kulturní památky, strpět jejich ohledání na místě, které se uskuteční dne 6. 11. 2015 
od 9.00 hodin. 
 
  

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 od oprávněné osoby žádost o vydání souhlasu s přemístěním kulturní památky podle § 18 odst. 1 
PamZ. 
 
 V této věci je dle názoru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor regionálního 
rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, nezbytné provést důkaz ohledáním 
uvedené kulturní památky, zvláště pak jejího stávajícího umístění a dále pak rovněž ohledání místa, na 
které by měla být dle k žádosti přiloženého návrhu přemístěna. Ohledání věci na místě samém je 
nezbytné k tomu, aby byl zjištěn takový stav věci, o němž nebudou důvodné pochybnosti. 
 
 K provedení ohledání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, 
grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče, přizve zástupce Národního památkového ústavu a 
rovněž zástupce příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
 
 Termín ohledání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a 
dotací, oddělení kultury a památkové péče, stanovil po dohodě s žadatelem, který je zároveň jedinným 
účastníkem tohoto řízení. 
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Poučení 
 

 Proti tomuto usnesení lze podle § 76 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání. Odvolání nemá podle § 76 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odkladný účinek. 
 
 Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, den následující po dni, kdy bylo toto usnesení doručeno. Doručení 
písemnosti upravuje § 23 a § 24 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, který stanoví, 
že nebyl-li adresát tohoto usnesení zastižen, usnesení se uloží u správního orgánu, který ho vyhotovil, 
u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené 
usnesení ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo usnesení k vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje 
se usnesení podle § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 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. 
 
 

S pozdravem 
otisk úředního razítka 

 

 

 

                                                                                                     v. z. Ing. Milan Smolík 
 zástupce vedoucího 
 
PhDr. Pavel Mertlík  

        vedoucí oddělení kultury 
         a památkové péče 
 

 
 
 

na vědomí 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově 
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby  
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