Městský úřad Milevsko
Odbor regionálního rozvoje
nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko
tel.: 382 504 111, e-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz
Č.j.: MM 65538/2020 ORR/Dz
Milevsko 13.10.2020
S.zn.: SZ MM 63921/2020 ORR/Dz
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Džermanská, referentka odboru regionálního rozvoje
e-mail: lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz
tel.: 382 504 116

VYJÁDŘENÍ
Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako místně a věcně příslušný orgán
státní památkové péče dle ustanovení § 10 a 11, odst. 1, písmeno b) zákona č. 500/2004 Sb.,
(dále jen správní řád), v platném znění, a na základě ustanovení § 29 odst. 1 a 2 písmeno b)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon)
a v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona, na základě
odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Českých
Budějovicích vydaného dne 08.10.2020 a na základě žádosti, kterou dne 05.10.2020 podal
Městys Bernartice, IČ 00249530, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice zastoupený
společností GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., IČ 26042452, Budovcova
2530, 397 01 Písek
podle ustanovení § 154 správního řádu vydává toto vyjádření k předloženému záměru:
„Bernartice, místní komunikace ul. K Posvátnému“
(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 158/14, 162/8, 163/1 a 166/1 v katastrálním území
Bernartice u Milevska, obec Bernartice.
Území, na němž hodláte provádět stavební činnost, je dle vyjádření Národního památkového
ústavu územím s archeologickými nálezy.
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci podle §
22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, již od doby
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR 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.
Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických
výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají
archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti.
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Pokud bude při realizaci stavby učiněn archeologický nález, musí být podle § 23 památkového
zákona podáno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu.
Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky
Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dní po učinění
oznámení.

„otisk razítka“

Ing. Lenka Džermanská v. r.
referentka odboru regionálního rozvoje

Přílohy pro žadatele:
- Formulář oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR
- Seznam organizací oprávněných k archeologickému výzkumu

Obdrží:
1. GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek, ISDS:
u2u8efa
2. Městys Bernartice, odbor výstavby a životního prostředí, Náměstí svobody 33, 398 43
Bernartice, ISDS: pt7bfi6

