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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informaci z 15. prosince 2017: 
 

Vážení, 
 
ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí níže uvedené 
informace: 
 
Prosím o vyjádření NPÚ k akci "Bílina - bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu" 
 
Za poskytnuté informace předem děkuji. 
 
 
XY 

 
Odpověď na žádost o informaci z 22. prosince 2017: 

 
Město Bílina obdrželo dne 15. prosince 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o informace:  
 
1) Vážení, ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí níže 
uvedené informace: 
 
Prosím o vyjádření NPÚ k akci "Bílina - bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu" 
 
Odpověď: 
Vážený pane ..................., 
 
v přílohách Vám zasíláme všechna závazná stanoviska (ZS) orgánu státní památkové péče 
(SPP), která se týkají stavby „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – 
I. etapa“, tj. nejen závazná stanoviska k výše jmenovanému projektu, ale také závazná 
stanoviska k projektu „Revitalizace Mírového náměstí“, která vzhledem k provázanosti s výše 
jmenovanou stavbou úzce souvisejí. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Renata Straková 
Vedoucí odboru dotací a projektů 
 
 
 
Přílohy: 
1. SPP 44_2012_ZS BT ze dne 19.12.2012 
2. SPP 32_2013_ZS BT ze dne 06.11.2013 
3. SPP 11_2016_ZS MN ze dne 27.04.2016 
4. 27563_2017_ZS MN ze dne 29.06.2017 

MĚSTO BÍLINA 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA 
 
S t a v e b n í   ú ř a d – oddělení Státní památkové péče 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
 

(dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 
 

Městský úřad v Bílině, stavební úřad, oddělení státní památkové péče, věcně a místně příslušný dle § 66                  

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád); § 29 odst. 2, písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), obdržel dne 01.11.2012 ve 

smyslu § 14 odst. 2 památkového zákona, žádost č. j.: MUBI/37641/2012/411.1/Je, SPP 44/2012, kterou 

podalo Město Bílina se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230, které dále na základě plné 

moci zastupuje projektová kancelář URBAN, se sídlem Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem,              

IČ: 15695395 o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu: 

 

„Bezbariérová trasa Bílina - 1. etapa, na části poz. parc. č. 9/2, 9/3, 9/5, 10,11, 12/1, 12/4, 12/8, 

20, 38, 66/1, 70, 122, 127/1, 127/3, 127/4, 127/5, 397/3, 563/8, 563/12, 563/19, 590, 1186/2, 1727/1, 
1727/15, 2267/25, 2273, vše k. ú. Bílina“ (dále jen „objekt“). 

 
Žižkovo náměstí, ul. Želivského, Mírové náměstí a ul. Seifertova se nacházejí na území městské 
památkové zóny Bílina prohlášené vyhláškou MKČR č. 476/92 Sb. dne 10.09.1992                                         
(dále jen „MPZ Bílina“).  
 
Popis prací: Záměrem žadatele je vybudování bezbariérové trasy vedoucí od vlakového nádraží přes 
centrum města až  Převážně se bude jednat o vybudování signalizačních a varovných pásů, snížení 
obrubníků, úpravy délky přechodů vysazením chodníkové plochy, rozšíření chodníků, vybudování nového 
chodníku podél domu č. p. 58 a nároží ul. Seifertova. Nové chodníky a rozšíření chodníků bude tvořit 
zámková betonová dlažba tl. 60 mm se signálními betonovými tl. 60 mm. 
  
Dnem podání žádosti bylo, ve smyslu § 44 správního řádu, zahájeno řízení o vydání závazného 

stanoviska. Městský úřad Bílina, stavební úřad – oddělení státní památkové péče jako příslušný dotčený 

správní orgán dle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu vydává, po zjištění potřebných podkladů dle § 50 

správního řádu, ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 14 odst. 6 památkového 

zákona toto závazné stanovisko: 

 
po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad 

Labem (dále jen „NPÚ“) č. j.: NPÚ-351/k 94937/2012/PP/OG-Sp ze dne 03.12.2012, se zamýšlené 

stavební úpravy výše uvedených poz. parc. považují dle předložené žádosti, ve smyslu § 14, odst. 3 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění za 

  

přípustné 

při dodržení následujících podmínek: 
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1. Veškeré stávající kamenné obrubníky budou zachovány a znovupoužity. 
2. Pří stavebních pracích lze důvodně předpokládat nálezy starší dlažby (chodníků i komunikací), která 

bude zachována ve své původní poloze. V případě nutných zásahů do této zádlaby, budou stavební 
zásahy minimalizovány na nezbytně nutnou mez a po jejich skončení bude položena zpět. 

3. V případě nálezu historické dlažby bude ihned provedena její fotodokumentace, zakreslení do 
situačního plánu a bude urychleně svolán kontrolní den za účasti zástupců památkové péče (NPÚ. 
MěÚ Bílina), na kterém bude stanoven postup dalších prací. Výsledky budou předány odborné složce 
státní památkové péče jako zdroj informací o historické zádlažbě města. 

 
Upozornění: 
Ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. upozorňujeme, že při výkopových pracích, které jsou 
s předmětnou stavbou spjaty, může dojít k narušení území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu je 
nezbytné, aby při zemních pracích byl přítomen archeologický dozor a v případě pozitivní nálezové 
situace byl na místě proveden záchranný archeologický výzkum. Za tímto účelem oznámí investor stavby 
alespoň 14 dní předem termín jejího zahájení pověřenému archeologickému pracovišti. Hlášení o 
výsledku archeologického dozoru bude předloženo při kolaudaci stavby. 

 
 Odůvodnění  

Dne 01.11.2012 přijal stavební úřad – oddělení státní památkové péče žádost o vydání závazného 
stanoviska na výše uvedenou akci, ve stejný den bylo zahájeno správní řízení. Dne 12.11.2012 stavební 
úřad – oddělení státní památkové péče požádal NPÚ o jejich vyjádření. Národní památkový ústav obdržel 
žádost o vyjádření k výše uvedené věci dne 15.11.2012, toto je stvrzeno dokladem o převzetí 
(doručenkou), která je součástí spisu. K výše uvedené věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona          
č. 20/1987 Sb., bylo vydáno odborné vyjádření Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem 
v zákonem dané lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti. Ve smyslu ustanovení § 14, odst. 6 
památkového zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ze dne 07.12.2012,                                  
pod č. j.: NPÚ-351/k 94937/2012/PP/OG-Sp. 
 
Z výše uvedených důvodů mohl stavební úřad při MěÚ v Bílině – odd. státní památkové péče vydat toto 
závazné stanovisko.   
 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska lze podat odvolání v souladu s ust. § 149 odst. 4 správního řádu a to 
v rámci odvolání proti správnímu rozhodnutí vydanému stavebním úřadem Městského úřadu Bílina, které 
závazné stanovisko podmiňuje. Odvolání proti rozhodnutí se činí ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, 
odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u příslušného stavebního úřadu, který napadené 
rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den 
následující po dni oznámení rozhodnutí. 
 
Toto závazné stanovisko nezbavuje žadatele povinnosti tuto záležitost projednat s příslušným stavebním 
úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Milan Vondráček, v. r. 
vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
URBAN - projektová kancelář, Drážďanská 37, 400 07 Ústí nad Labem – DS/pošta 
 zast.: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
 
Na vědomí: 
Národní památkový ústav, Podmokelská 1/38, 400 07  Ústí nad Labem 7 – DS 
Vlastní 
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