
Informace k tiskopisům podávaných orgánu státní památkové péče 
 

Vyřizuje:  Lipina Ivo, tel. 59 6803 343 

Magistrát města Havířova – odbor územního rozvoje, odd. stavební úřad 

orgán státní památkové péče, 5.patro, č.dv. A – 521 

 

 

I/05/21.Žádost o vydání závazného stanoviska 
   pro obnovu kulturní památky nebo jejího prostředí – mimo restaurování 

 

Jedná se o údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího 

prostředí (např. terénní  úpravy, umístění nebo odstranění zařízení - např. reklamní tabule, 

antény apod., odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce). 

 

 

I/05/22.Žádost o vydání závazného stanoviska 
   pro obnovu kulturní památky restaurováním 

 

Jedná se o restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných 

umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (např.sochy, vitráže, obrazy apod.). 

 

I/05/23.Žádost o vydání rozhodnutí o opatřeních k ochraně a užívání kulturní památky 
  v případě zanedbání povinnosti vlastníka kulturní památky 

 

V případě zanedbání povinnosti vlastníka kulturní památky, který je povinen na vlastní náklad 

pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením a kdy je povinen kulturní památku užívat způsobem, který 

odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu 

může orgán státní památkové péče na žádost vlastníka kulturní památky nebo z moci úřední 

vydat rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník kulturní památky provést a zároveň určí lhůtu, 

v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat. 

 

I/05/24.Žádost o vydání závazného stanoviska 
   pro práce na nemovitosti a pozemcích v ochranném pásmu nemovité kulturní památky 

 

Jedná se o zamyšlenou stavbu, změnu stavby (nástavba, přístavba, stavební úpravy), terénní  

úpravy, umístění nebo odstranění zařízení (např. reklamní tabule, antény apod.), odstranění 

stavby, úprava dřevin nebo udržovací práce na objektu nebo prostředí, která není kulturní 

památkou, ale nachází se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky.  

 

Povinnost žádat o závazné stanovisko je vyloučena v případě prací, při nichž se žádným 

způsobem nezasahuje do vnějšího vzhledu ( např. fasády, střechy apod.) předmětné 

nemovitosti.  

 

Na území města Havířova se nachází ochranné pásmo tří nemovitých památek (zámku č.p. 

328, filiálního kostela sv. Anny a náhrobku hraběte Fridricha von Arco), které je vymezeno 

obytným souborem dokumentující výstavbu města a jejich částí v padesátých létech minulého 

století - tzv. „SORELA“. Informaci o rozsahu území zasaženého ochranným pásmem lze 

získat u osoby pověřené výkonem státní památkové péče – p. Lipiny.  

 


