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ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
 
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční 
orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní památkové péči“), ve znění pozdějších předpisů, 
a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s  rozšířenou působností, zahájil podle § 44 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 7.7.2017 žadatele, 
kterým je:  

Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČO 48147770, 
Svatováclavské náměstí č.p. 97/18, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8,  

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:  

"Dřevěná zvonice u kostela sv. Jana Křtitele" obnova kulturní památky podle dokumentace ke 
stavebnímu povolení "Hradec Králové - Třebeš, dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jana 
Křtitele", stupeň DPS, kterou vypracovala společnost: Inreco s r.o, IČ: 8155586, Škroupova 
441/12, 500 02 Hradec Králové 2 v 03/2017. 

Objekt Třebeš , Hradec Králové na pozemku st. p. 1407 v katastrálním území Třebeš 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 14512 / 6-570.  
 

obec   Hradec Králové 
část obce   Třebeš 
katastrální území  Třebeš 
parcelní číslo   st. p. 1407 v katastrálním území Třebeš 
ulice, náměstí, apod. Třebeš , Hradec Králové 
název nemovitosti  kostel sv. Jana Křtitele 
číslo popisné   Třebeš , Hradec Králové 

 ÚSKP    14512 / 6-570 

Po písemném vyjádření (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 
75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 551 02  Jaroměř 3) ze dne 31.7.2017 pod č.j. 
MMHK/133755/2017/PP/Fal vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále 
jen "správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní 
památkové péči toto: 

Z Á V A Z N É  S T A N O V I S K O :  
Práce: "Dřevěná zvonice u kostela sv. Jana Křtitele" obnova kulturní památky podle 
dokumentace ke stavebnímu povolení "Hradec Králové - Třebeš, dřevěná zvonice v areálu 
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kostela sv. Jana Křtitele", stupeň DPS, kterou vypracovala společnost: Inreco s r.o, IČ: 
8155586, Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové 2 v 03/2017, které podle žádosti spočívají 
ve: 
 

výměně střešní krytiny - dřevěného šindele včetně laťování, dále dojde k částečné výměně dřevěných 
nosných prvků zvonové stolice, štenýře a roubených stěn, které jsou napadeny dřevokaznými 
houbami a hmyzem, nebo jsou jinak poškozeny stářím či mechanickým poškozením , kompletní 
výměna trámového roštu v úrovni terénu s předpokladem výměny čepů navazujících svislých a 
šikmých prvků. celá konstrukce proti stávajícímu stavu zvednuta, stávající konstrukční systém 
zůstane zachován, při prováděných výměnách půjde o tvarové a materiálové repliky, nosné prvky 
zvonice budou převážně provedeny z dubového tesaného dřeva, ostatní dřevěné prvky budou z 
měkkého tesaného nebo řezaného dřeva s ručně dohoblovaným povrchem , nové konstrukční spoje 
budou celodřevěné, podezdívka je navržena z pískovcových hrubě opracovaných kvádrů nebo 
kopáků, základové pasy pod podezdívkou budou z prostého monolitického betonu, nová střešní 
krytina bude provedena ze štípaného šindele z měkkého jehličnatého dřeva, ohradní zeď kostela 
bude částečně snesena a znovu vyzděna, 
 

jsou přípustné. 

 
O D Ů V O D N Ě N Í  

Na základě odst. 4 § 68 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád odůvodnění rozhodnutí není třeba, 
jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. 

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční 
orgán státní památkové péče obdržel dne 7.7.2017 písemnou žádost o vydání závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči žadatele, kterým je:  

Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČO 48147770, 
Svatováclavské náměstí č.p. 97/18, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8,  

o vydání závazného stanoviska ve věci:  

"Dřevěná zvonice u kostela sv. Jana Křtitele" obnova kulturní památky podle dokumentace ke 
stavebnímu povolení "Hradec Králové - Třebeš, dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jana 
Křtitele", stupeň DPS, kterou vypracovala společnost: Inreco s r.o, IČ: 8155586, Škroupova 
441/12, 500 02 Hradec Králové 2 v 03/2017. 

Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené 
pod spis. zn. MMHK/119768/2017/PP/Fal. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního 
řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky 
a náměty k uvedenému předmětu řízení. 

Stávající dřevěná osmiboká zvonice projde částečnou rekonstrukcí, která bude spočívat ve výměně 
střešní krytiny -dřevěného šindele včetně laťování, dále dojde k částečné výměně dřevěných nosných 
prvků zvonové stolice, štenýře a roubených stěn, které jsou napadeny dřevokaznými houbami a 
hmyzem, nebo jsou jinak poškozeny stářím či mechanickým poškozením. Nejpodstatnější stavební 
úpravou bude kompletní výměna trámového roštu v úrovni terénu s předpokladem výměny čepů 
navazujících svislých a šikmých prvků. Z důvodu současné výměny trámového roštu a v minulosti 
postupného navyšování terénu kolem zvonice bude celá konstrukce proti stávajícímu stavu zvednuta. 
Stávající konstrukční systém zůstane zachován, při prováděných výměnách půjde o tvarové a 
materiálové repliky. Nosné prvky zvonice budou převážně provedeny z dubového tesaného dřeva, 
ostatní dřevěné prvky budou z měkkého tesaného nebo řezaného dřeva s ručně dohoblovaným 
povrchem. Nové konstrukční spoje budou celodřevěné. Podezdívka je navržena z pískovcových 
hrubě opracovaných kvádrů nebo kopáků, základové pasy pod podezdívkou budou z prostého 
monolitického betonu. Nová střešní krytina bude provedena ze štípaného šindele z měkkého 
jehličnatého dřeva. 

Objekt Třebeš , Hradec Králové, na pozemku st. p. 1407 v katastrálním území Třebeš  st. p. 1407 v 
katastrálním území Třebeš 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 14512 / 6-570. Proto, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li 
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vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu 
kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné 
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Žadatel Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČO 48147770, 
Svatováclavské náměstí č.p. 97/18, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 je podle výpisu z 
katastru nemovitostí vlastníkem parcely parcelní číslo st. p. 1407 v katastrálním území Třebeš a 
stavby Třebeš , Hradec Králové postavené na parcele parcelní číslo st. p. 1407 v katastrálním území 
Třebeš. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy 
všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno 
od ústního jednání spojeného s místním šetřením. 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručená žádost 
postoupena dne 10.7.2017 pod č.j. MMHK/120364/2017 k vydání písemného vyjádření Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Okružní č.p. 418, Josefov, 
551 02  Jaroměř 3 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. 
Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 31.7.2017 a správnímu orgánu bylo doručeno dne 1.8.2017 
pod č.j. MMHK/133755/2017/PP/Fal (dále jen „písemné vyjádření NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ 
obsahuje doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k narušení zájmů státní památkové 
péče: „Dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty: 
Posuzované práce se pozitivně dotýkají architektonických a kulturně historických hodnot předmětné 
stavby dřevěné zvonice. Architektonické řešení vychází ze skutečnosti, že se jedná o památkově 
chráněný objekt. Z tohoto důvodu jsou v návrhu minimalizovány zásahy do památkové podstaty 
objektu. Oprava se tak soustředí pouze na výměnu dožilých konstrukcí (střešní krytina) a konstrukcí a 
prvků napadených dřevokaznými škůdci (trámový rošt, nosné trámy zvonové stolice a krovu), a na 
odstranění konstrukcí nevhodných z hlediska technického (podlaha v přízemí). Posuzované práce se 
týkají archeologického dědictví v následujícím rozsahu: v rámci realizace zamýšlené stavby budou 
provedeny terénní zásahy, jejichž realizace s sebou nese faktickou likvidaci archeologických 
terénních situací, což ve svém dopadu znamená též likvidaci vzájemných vztahů mezi movitými a 
nemovitými prvky archeologického dědictví a tím i definitivní a nevratnou ztrátu nehmotné části 
archeologické pramenné základny. Závěrečné konstatování: Z hlediska zájmů státní památkové péče 
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené 
žádosti lze připravovat a provést. Odůvodnění: Stávající konstrukční systém zůstane zachován. 
Konstrukční řešení se výměnou částí konstrukce a jednotlivých prvků nemění, půjde především o 
tvarové a materiálové kopie. Nosné prvky budou převážně provedeny z dubového tesaného dřeva, 
ostatní dřevěné prvky budou provedeny z měkkého dřeva tesaného nebo řezaného s ručně 
dohoblovaným povrchem. Nové konstrukční spoje budou celodřevěné. Podezdívka roubených stěn 
bude provedena z pískovcových hrubě opracovaných kvádrů nebo kopáků, základový pas pod 
podezdívkou bude vylit z prostého monolitického betonu. Nová střešní krytina bude provedena ze 
štípaných šindelů z měkkého jehličnatého dřeva. Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově po 
posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní 
památkové péče a že po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.“ 

Práce "Dřevěná zvonice u kostela sv. Jana Křtitele" obnova kulturní památky podle dokumentace ke 
stavebnímu povolení "Hradec Králové - Třebeš, dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jana Křtitele", 
stupeň DPS, kterou vypracovala společnost: Inreco s r.o, IČ: 8155586, Škroupova 441/12, 500 02 
Hradec Králové 2 v 03/2017   na základě výše uvedeného odůvodnění nejsou v rozporu se zájmy 
státní památkové péče. Proto bylo rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s  orgány 
státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči. 

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel 
k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními 
předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; 
Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. července 1996, č. 208/1996Sb., zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo 
nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní 
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památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky. 

Toto závazné stanovisko je podkladem pro stavební řízení ve smyslu zákona zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

POUČENÍ: 

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro 
řízení vedené stavebním úřadem. 

Toto závazné stanovisko není podle § 44a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně 
odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. 

Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu. 

UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této 

skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „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. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost 
záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento 
stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, 
má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů.“ 

§ 23 odst. 2 cit. zákona: „O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických 
výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo 
nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o 
archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž 
došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, 
kdy se o archeologickém nálezu dověděl.“ 

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí: 

„Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k  archeologickým nálezům, je 
stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k  tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.“ 

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému 

ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme 
nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci 
oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Hradec Králové (např. Muzeu 
východních Čech, archeologickému oddělení). 
 
 
        otisk úředního razítka 
 
 
  
Ing. arch. Jan Falta 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí odboru památkové péče 
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Obdrží: 

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu 
Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové, náměstí Jana Pavla II. č.p. 58/4, 500 
03  Hradec Králové 3 
  
Odborná organizace státní památkové péče 
Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t 
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