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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, jako místně a věcně
příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní památkové péči“), obdržel dne 4. 2. 2015 žádost žadatele,
kterým je
Obec Tuklaty, IČO 00235822, Na Rafandě č. p. 14, Tuklaty, 250 82 Úvaly,
o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči ve věci:
vykácení náletové a invazivní dřeviny (trnovník akát, jasan) a křoviny (pámelník, černý bez) na stráni
mezi ulicí Na Valech a Akátovou, na pozemku parc. č. 851/1 v k. ú. Tuklaty, na pozemku st. p. 1 v
katastrálním území Tuklaty, který se nachází na území nemovité kulturní památky kostel Narození sv.
Jana Křtitele , rejstříkové číslo 19166 / 2-867.
Po písemném vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště středních Čech, IČO
75032333, Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3) ze dne 23.2.2015 pod č. jednacím MUCB 5328/2015 vydává
orgán státní památkové péče dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 149
odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto závazné stanovisko
podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči:
Na svahu pod kostelem mezi ulicí Na Valech a Akátovou je navrženo vykácení stromů (trnovníky akáty a
jasany) a křovin (pámelník, černý bez). Dle přiloženého plánku mají být provedeny tyto úpravy:
-

Ošetření 15 stromů: č. 1, 3-6, 9-14 lípy, č. 2 moruše, č. 7-8jírovec a č. 15 trnovník akát,

-

Kácení 38 stromů s obvodem nad 80 cm

-

Kácení 35 stromů s obvodem kmene menším než 80 cm

vykácení náletové a invazivní dřeviny (trnovník akát, jasan) a křoviny (pámelník, černý bez) na stráni
mezi ulicí Na Valech a Akátovou, na pozemku parc.č. 851/1 v k. ú. Tuklaty, na pozemku st. p. 1 v
katastrálním území Tuklaty, který se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky
kostel Narození sv. Jana Křtitele , rejstříkové číslo 19166 / 2-867

je přípustné bez podmínek
Odůvodnění:
Pozemek st. p. 1 v katastrálním území Tuklaty se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní
památky kostel Narození sv. Jana Křtitele, což je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona
o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým
číslem 19166 / 2-867. Proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona
o státní památkové péči vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.
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Vzhledem ke skutečnosti, že Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková
péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo
upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.
K zamýšleným pracem se písemně vyjádřil dne 23. 2. 2015 zástupce NPÚ (Národní památkový ústav, územně
odborné pracoviště středních Čech, IČO 75032333, Sabinova č. p. 373/5, 130 11 Praha 3) pod č. jednacím NPÚ321/11545/2015.
Vykácení náletové a invazivní dřeviny (trnovník akát, jasan) a křoviny (pámelník, černý bez) na stráni mezi
ulicí Na Valech a Akátovou, na pozemku parc.č. 851/1 v k. ú. Tuklaty není v rozporu se zájmy státní památkové
péče.
Předpokládá se vypracování projektové dokumentace náhradních výsadeb za pokácené dřeviny. Tento
projekt je žádoucí projednat v rozpracovanosti se zástupcem NPÚ ÚOP středních Čech.
V případě, že v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se pozemek nachází
na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného
zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně,
Královopolská ul. č. 147, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá
Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště
středních Čech, IČO 75032333, Sabinova č.p. 373/5, 130 11 Praha 3. T ermín zahájení zemních prací musí být
této organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem.
Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní
památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, vycházel při svém
rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.
Toto závazné stanovisko je podkladem pro stavební řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Poučení:
Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným
dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání
podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Otisk úředního razítka
Ing. Jan Strnad v. r.
oprávněná úřední osoba,
odbor stavební a územního plánování
Za správnost vyhotovení Adam Turecký
Obdrží:
Obec Tuklaty, IDDS: nszbkj8
Národní památkový ústav, územně odborné pracoviště středních Čech, IDDS: 2cy8h6t

