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ŠKPP/2896/2016

Vyřizuje: lva Svobodová tel. 318 822 742 linka 244, e-mail: svobodova@;.mesto-sedlcany.cz
V Sedlčanech dne 8. února 2016

Nalžovický občanský spolek, IČ 04284194
se sídlem Červený 25, 262 93 Nalžovice

Informace dle zákona

č

•

106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové pece, jako orgán příslušný k výkonu přenesené
působnosti na úseku státní památkové péče, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písmo i) zákona Č. 20/ 1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informace dle zákona č. 106/ 1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, odpovídá na Vaši žádost ze dne 28. l. 2016, doručenou dne 29. l.
2016 :
l.

Zasíláme Vám kopii vyjádření správního orgánu k deponii zeminy v zámeckém parku, kopii žádosti
Obce Nalžovice - viz příloha.
2. V dané věci nebylo vydáno správním orgánem povolení z důvodu nemožnosti takové povolení
dodatečně (po provedení prací) vydat. Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči
neumožňuje vydat závazné stanovisko kjiž provedeným pracím. Stavební úřad nevedl ve věci řízení
o odstranění stavby, ani řízení o dočasném povolení stavby, proto nebylo možné vydat závazné
stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péče, které lze vydat jen do správního řízení
jiného správního orgánu. Z těchto důvodů bylo správním orgánem vydáno pouze vyjádření bez
opatření si písemného vyjádření Národního památkového ústavu, jako tomu je např. v § 14 odst. 6
zákona o státní památkové péči.
3. Vyjádření bylo správním orgánem vydáno dne 1. října 2015, na základě žádosti vlastníka - Obce
Nalžovice ze dne 29. září 2015.
4. Časové omezení umístění zeminy stanoveno nebylo. Ve věci deponie zeminy v zámeckém parku
Nalžovice bylo dne 4. února 2016 zahájeno s vlastníkem kulturní památky Obcí Nalžovice řízení o
uložení nápravného opatření dle § 10 zákona o státní památkové péči.
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Vyřizuje: lva Svobodová tel. 318 822742 linka 244, e-mail: s\.obodo\u(amesto-sedlcanv.cz
V Sedlčanech dne 1. října 2015

Obec Nalžovice IC: 00242772
Chlum 21, 292 93 Nalžovice
zastoupená starostkou Janou Pšeničkovou

Vyjádření k deponii zeminy na pozemku par. č.
v parku u zámku Nalžovice čp. 14, č. parcely 307,
katastrální území Nalžovice 701491, v obci Nalžovice 101494, rejstř. č. 35629 /2- 2470 Ústředního
seznamu kulturních památek ČR

Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, jako orgán příslušný k výkonu přenesené
působnosti na úseku státní památkové péče (dále též "správní orgán"), ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2
písmo b) zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "památkový
zákon"), k Vaší žádosti o vyjádření ze dne 29. září 2015, nevydává vzhledem k povaze věci závazné
stanovisko. Deponie zeminy je pouze dočasného charakteru a žádným způsobem nezasahuje do prostředí
zámku ani jeho nejbližšího okolí. Z hlediska státní památkové péče nemáme k deponii zeminy námitek,
pokud vlastník zajistí, aby se navršená zemina neuplatňovala v pohledu z přilehlé komunikace Č. III 119 a
její maximální výše dosahovala 180 cm. Plochu využitou k uložení zeminy navrátí poté vlastník do původní
podoby a výšku upraví shodně s okolním terénem.
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Starostka Obce Nalžovice Jana Pšeničková

lva Svobodová
referent odboru školství a kultury
oddělení památkové péče

f0'/O.!J4
MěsTSKÝ ÚŘAD
Sedlěeny
DOŠI~

Obec Nalžovice

3 O -09- 2015

Cfs, dopor

Zpr~eov~1

1lli"in'a'k
č.!.:......................... ::?§.............

Chlum21

prOoha .........................................

26293 Nalžovice
www.nalzovice.cz

nalzovice@jol.cz

ICO: 00242772

DIC: CZ00242772

tel.: 318864126

Č.j.: OUNAL-518/2015

Městský úřad Sedlčany
Odbor památkové péče
26401 Sedlčany
Nalžovice, 29. 9. 2015

Žádost o VYjádření

Obec Nalžovice je vlastníkem části zámeckého parku na pozemku par. Č.
zahrada k.
ú. Nalžovice.
V odlehlé části parku je vytvořena deponie zeminy, kterou budeme dle potřeby postupně
používat.
Dovolujeme si tímto požádat o vyjádření Vašeho odboru památkové péče k umístění této
deponie. V příloze zasíláme fotografie dokumentující stav.
Za vyřízení naší žádosti děkujeme předem.
S pozdravem

Jana Pšeničková
starostka Obce Nalžovice

Příloha: 3 ks fotografie

