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ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Lovosice, úsek státní památkové pé če odboru stavebního ú řadu a územního 
plánování, jako obec s rozší řenou působností ve smyslu ustanovení § 3, písm. b) zákona č . 
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pov ěřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozší řenou 
působností, ve znění platných p ředpisů  a jako příslušný orgán státní památkové pé če ve 
smyslu ustanovení § 29, odst. 2, písm. e) zákona č . 20/1987 Sb., o státní památkové pé či ve 
znění platných p ředpisů  ve věci žádosti vlastníka: Obec Slatina Slatina Čp. 50, 410 02 

Slatina ‚ IČO - 00264377 

doručené dne 22.8. 2016 podle ustanovení § 14, odst. 2, zákona č . 20/1987 Sb., o státní 
památkové pé či a následujících právních předpisů, vydává toto 

závazné 	stanovisko: 

rekonstrukce návesního rybníka 
Obnova (výstavba) nemovitosti ................................................................................................... 

na parcele č . 1694/16 a 1694/1 v k.ú. Slatina 

je součástí památkové zóny Slatina, prohlášené vyhláškou MK 
,;

R Č . 249/1995 Sb. 
která............................................................................................................................................... 

ze dne 22.9.1995 

- stanovení podmínek pro zpracování dokumentace k navrženému zám ěru 



se po projednání ve správním řízení z hlediska zájmů  státní památkové péče považuje za 

P ř  Í p U S t fl é. 

Dle ustanovení § 14 odst. 3, zák. Č . 20/1987 Sb. se pro navržené práce stanovují následující 
podmínky: 

1.) Pro rekonstrukci rybníka bude v maximální míře navrženo použití místního kamene 
čediče, který se nachází v blízkém okolí a je zde ve velkém m ěřítku dochován dodnes 
jako stavební kámen pro stavbu starších obytných a hospodá řských objektů , tak i 
zádlažbu jejich dvorů , č i obecních cest. 

2.) Druh místního kamene bude navržen minimáln ě  pro vjezd a obklad st ěn rybníka. 

3.) Pro p ředmětný záměr bude zpracována dokumentace v takovém rozsahu, aby jej 
bylo možné dostatečně  posoudit jak po stránce stavební, tak i s ohledem na 
doprovodný inventá ř  (lavičky apod.), p řípadnou úpravu zelen ě , či terénní úpravy. 

4.) Zpracovaná dokumentace dle výše stanovených podmínek bude p ředložena k nové-
mu samostatnému projednání k orgánu státní památkové pé če. 

5 Nově  zpracovávaná dokumentace bude v pr ůběhu jejího zpracování v souladu s ust. 
14, odst. 7 zák. č . 20/1987 Sb. (o státní památkové pé či) projednána (konzultována) 

s odbornou organizací státní památkové pé če - v tomto p řípadě  s Národním pamá-
tkovým ústavem, územním odborným pracovišt ěm v Ústí n/L se sídlem Podmokelská 
1/389  400 07 ústi n/L. 

Od ů vodn ě ní 

Dne 22.8. 2016 byla úseku státní památkové pé če odboru stavebního ú řadu a územního 
plánování doru čena žádost o vydání závazného stanoviska k zám ěru přípravy zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukci návesního rybníka" v obci Slatina, která je 
vesnickou památkovou zónou, prohlášenou vyhláškou MK CR Č. 249/1995 Sb. ze dne 
22.9.1995. 

Žádost byla podána vlastníkem nemovitosti, což bylo doloženo písemným dokladem o 
vlastnictví. 

V souladu s ust. zákona č . 20/1987 Sb. bylo k p ředmětné věci vyžádáno vyjád ření od 
Národního památkového ústavu Ústi n/L. 	 ‚ ‚ 

Na základě  předloženého návrhu a doru čeného vyjád řeni 	NPU Ústí n/L stanovil 
správní orgán pro zpracování projektové dokumentace takové podmínky, aby byly pro 
obnovu návesního rybníka použity vhodné tradiční materiály a technologie a tím byla 
maximálně  zajištěna rehabilitace stávající podoby rybníka, jako strohé betonové nádrže. 



Na základě  výše uvedených skute čností dospěl správní orgán k záv ěru, že pokud 
budou spiněny stanovené podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která bude 
podkladem pro další samostatné projednání, nebudou navržené práce v rozporu se 
zájmy státní památkové pé če, a proto vydal k p ředmětné záležitosti kladné závazné 
stanovisko. 

Pou č ení 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dn ů  ode jeho oznámení, p řičemž 
prvním ,  dnem lhůty je den následující po jeho doru čení. Odvolání se podává ke Krajskému 
úřadu Usteckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 ústí nad Labem, prost řednictvím odboru 
školství, kultury a t ě lovýchovy Městského úřadu Lovosice, Skolní 2, 410 30 Lovosice. 
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