MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
Odbor rozvoje

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

sdělení:
Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno
zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze
označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního
stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2,
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že
„Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.

Přílohy:
Upozornění na povinnosti stavebníka v souvislosti se stavbou na území s archeologickými nálezy
Seznam organizací oprávněných k archeologickým výzkumům v daném území
Nezávazný formulář „Oznámení Archeologickému ústavu AV ČR“
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Sdělení stavebním úřadům
Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2
písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, žádá o součinnost v rámci stavebního řízení,
aby sdělení o povinnostech stavebníka z hlediska archeologické památkové péče, již nebylo
požadováno jako samostatná podkladová část, vyjma chráněných území, jako jsou památkové
rezervace, zóny, ochranná pásma a nemovitých kulturních památek.
Dle sdělení Archeologického ústavu AV ČR je území ČR obecně považováno za území
s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního
pokryvu. Dle zákonné povinnost podle § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s
archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.“ Ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona jsou tedy
stavebníci povinni již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR,
Letenská 4, 118 00 Praha 1.
Oznámení lze učinit prostřednictvím formuláře, který je součástí příloh, jeho použití však není
závazné. Obracíme se na vás rovněž se žádostí o součinnost, v rámci níž budou stavebníci vhodným
způsobem informováni, tzn. např. vystavením níže přiložených příloh na vhodném veřejně přístupném
místě.
Samostatné sdělení o povinnostech stavebníka z hlediska archeologické památkové péče je nadbytečný
úkon. V souladu se zákonem č. 500/ 2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 6 odst. (2), se
domníváme, že je nutné naplnit základní zásadu správního řízení, že správní orgán postupuje tak, aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od
dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.

Ing. Vlastimil Křemen
vedoucí odboru rozvoje
Přílohy:
Upozornění na povinnosti stavebníka v souvislosti se stavbou na území s archeologickými nálezy
Seznam organizací oprávněných k archeologickým výzkumům v daném území
Nezávazný formulář „Oznámení Archeologickému ústavu AV ČR“
Sdělení o povinnostech stavebníka z hlediska archeologické památkové péče
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Obdrží do DS:
Stavební úřad Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, ID DS: sshbg5j
Stavební úřad Chýnov, Gabrielovo nám. 7, 391 55 Chýnov, ID DS: ct6b7hu
Stavební úřad Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice, ID DS: dvibdsi
Stavební úřad Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice, ID DS: kpxbcqh
Stavební úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, ID DS: h76j9ss
Na vědomí:
Stavební úřad Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, 390 01 Tábor
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