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O Z N Á M E N Í  O  Z A H Á J E N Í  Ř Í Z E N Í

Krajský úřad Libereckého kraje – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Vám 
oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon) zahajuje správní řízení ve věci 
nesplnění oznamovací povinnosti stanovené § 22 odst. 2 památkového zákona. Řízení je zahájeno 
dnem doručení tohoto oznámení podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 
znění (dále jen správní řád). Oznámení o zahájení správního řízení je učiněno vůči všem známým 
účastníkům řízení v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu.

V zahájeném řízení bude rozhodováno podle § 35 odst. 2 písm. f) památkového zákona o uložení 
pokuty za neoznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR dle ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona. Stavební činnost
spočívá ve zbudování nové asfaltové komunikace na p. p. č. 1486/1 v k. ú. Chrastava I, přičemž 
v rámci realizovaných prací došlo odstranění skrývky a tím zásahům do terénu uvedeného 
pozemku.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu je:
Město Chrastava, IČ: 00262871, se sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava.

V souladu s ustanovením § 49 správního řádu Krajský úřad Libereckého kraje 

nařizuje na pondělí 22. září 2014 v 11:00 hodin ústní jednání v dané věci,

které proběhne v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 
14. patro, kancelář č. 1429.

Oprávněnými úředními osobami v tomto správním řízení jsou Mgr. Martin Nechvíle, vedoucí 
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, Mgr. Lucie 
Čiháková, vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Libereckého kraje a Ing. Barbora 
Luková, odborný zaměstnanec oddělení památkové péče Krajského úřadu Libereckého kraje.
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ík řízení má podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu, v průběhu správního řízení právo 
důkazy a činit návrhy, případně vyjádřit svá stanoviska. Účastník řízení a jeho zástupce

mají právo podle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu a pořizovat si z něho výpisy. 
Účastník řízení se může nechat zastupovat na základě plné moci, kterou v případě zastupování musí 
zmocněnec předložit v písemné podobě, nebo ji může účastník řízení udělit ústně do protokolu 
podle § 33 odst. 1 správního řádu. 

Do spisu a podkladů řízení může účastník a jeho právní zástupce nahlížet v úředních dnech
Krajského úřadu Libereckého kraje, tedy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, mimo úřední 
dny po předchozí telefonické dohodě. Spis je uložen na odboru kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje (kancelář číslo 1425). V případě právnické 
osoby činí úkony dle ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení 
před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění). Každý kdo činí 
úkony, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho 
zmocněnce.

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 10. června 2014 dopis od Severočeského muzea 
v Liberci upozorňující na možné nesplnění oznamovací povinnosti dle ustanovení § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v souvislosti s prováděním stavebních prací na 
p. p. č. 1486/1 v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava. Dle zaslaného podnětu dochází na uvedeném 
pozemku ke zbudování nové asfaltové komunikace, přičemž v rámci prací došlo k odstranění 
skrývky a tím k zásahu pod úroveň terénu. 

Z vlastní činnosti je Krajskému úřadu Libereckého kraje známo, že předmětné území je územím 
s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona, protože se zde
objevují archeologické nálezy, jejichž definici podává § 23 odst. 1 památkového zákona. Krajský 
úřad Libereckého kraje se proto dotázal Archeologického ústavu Akademie věd ČR, zda Město 
Chrastava jako stavebník, vůči němu splnila svou oznamovací povinnost a oznámila, že bude 
provádět stavební činnost na řešeném území s archeologickými nálezy, jak ukládá § 22 odst. 2 
památkového zákona. Z odpovědí Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze, v. v. i.
doručené zdejšímu úřadu dne 11. srpna 2014 a Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, 
v. v. i. doručené zdejšímu úřadu dne 12. srpna 2014 vyplývá, že Město Chrastava, IČ: 00262871
oznamovací povinnost týkající se výše uvedené věci nesplnilo. 

Krajský úřad Libereckého kraje proto zahájil správní řízení, během něhož by mělo dojít k objasnění 
všech skutečností a ke zjištění skutečného stavu věci; na základě zjištění Krajský úřad Libereckého 
kraje rozhodne ve lhůtě dané správním řádem.
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