Upozornění vlastníkům nemovitostí na území
Městské památkové zóny Vimperk
Městský úřad Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako příslušný orgán
veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní
památkové péče vydává následující upozornění pro všechny vlastníky nemovitostí na území
Městské památkové zóny (MPZ) Vimperk, která byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského
KNV ze dne 19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského
kraje.
Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost
konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro
slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány
památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79
odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové
péče. Z uvedeného důvodu je nutné postupovat s ohledem ustanovení §14 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále památkový zákon), cit: „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), je povinen k
zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a
osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, 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).“
S ohledem na skutečnost zvýšeného počtu nových předzahrádek, prodejních stánků,
konstrukcí a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov, jejichž instalace nebyla
s orgány památkové péče projednána ani schválena upozorňujeme, že jde o porušování
ustanovení § 14 památkového zákona. Toto jednání je považováno za přestupek dle § 39
téhož zákona a je důvodem pro udělení sankce na základě § 35 památkového zákona.
V zájmu každého vlastníka nemovitosti na území MPZ je, aby před umístěním
předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a
osvětlení budov projednal záležitost předem s orgány památkové péče a podal žádost
o vydání závazného stanoviska u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Rozsah Městské památkové zóny Vimperk zahrnuje následující seznam ulic:
1. Máje (část), Hřbitovní (část), Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště,
Náměstí Svobody, Na Výsluní, Pasovská (část), Pivovarská (část), Podzámčí, Rožmberská,
Sadová, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zámecká alej, Zámek, Zlatá Stezka (část).
Žádost o vydání závazného stanoviska je dostupná na internetových stránkách města
Vimperk www.vimperk.cz (odkaz Městský úřad – Formuláře), nebo osobně na MěÚ Vimperk
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, kontakt: Marie Hrušková, tel.: 388 402 265; mobil:
775 869 393, e-mail: marie.hruskova@mesto.vimperk.cz.
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