Státní památková péče
Výkon státní památkové péče ve Vodňanech
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP vykonává ve stanoveném správním obvodu
státní památkovou péči podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění (dále jen „zákona o státní památkové péči“) v souladu s koncepcí
rozvoje památkové péče v České republice, a to u movitých a nemovitých kulturních
památek v regionu a v městských památkových zónách Vodňany a Bavorov,
vesnických památkových zónách Kloub a Křtětice, Krajinné památkové zóně
Libějovicko-Lomecko. Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních
památek České republiky, který vede Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3, 110 00 Praha 1. Seznamy a informace o nemovitých kulturních
památkách jsou veřejně přístupné v systému MonumNet a lze je získat na internetu
www.npu.cz.

Kdy je nutno žádat o vydání závazného stanoviska
Podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči je vlastník kulturní památky, který
zamýšlí provést její údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní
památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), povinen si předem vyžádat závazné
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní
památku, závazné stanovisko krajského úřadu.
Podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči je vlastník, správce, uživatel,
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), povinen k zamýšlené
stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění
stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho
povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17).
Tiskopis žádosti o vydání závazného stanoviska nejdete na našich internetových stránkách
www.vodnany.eu . Informace získáte na Městském úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP
(kontakt Hana Muchlová, tel. 383 379 161, e-mail: muchlova@muvodnany.cz ).
Upozorňujeme, že v případě porušení výše uvedených ustanovení zákona o státní
památkové péči, uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností v souladu
s ustanovením § 35 zákona o státní památkové péči pokutu až do výše 2 000 000 Kč
právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání. V souladu
s ustanovením § 39 může uložit obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu
až do výše 2 000 000 Kč fyzické osobě.
Spolufinancovat udržovací práce památkově chráněných objektů a objektů v památkových
zónách je možné prostřednictvím grantů Jihočeského kraje a programů Ministerstva kultury
ČR. Granty Krajského úřadu Jihočeského kraje jsou vyhlašovány každým rokem v měsíci
lednu. Podrobné informace na www.kraj-jihocesky.cz. Programy ministerstva kultury ČR jsou
vyhlašovány průběžně a informace o nich naleznete na www.mkcr.cz .

