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"Městský úřad Ceská Lípa, stavební úřad

náměstí T. G. Masaryka, Česká Lípa

Č.j.: MUCL/69518/2008 Česká Lípa, dne: 15-08-2008

Rozhodnutí

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako příslušný správní orgán státní památkové péče
obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve smyslu § 66 odst. 1 zákona Č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn, na základě zmocnění v ustanovení § 29 odst. 1 zákona č.
20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zrněn (památkový zákon) rozhodl ve
věci obnovy sochy Piety, v řízení o žádosti Obce Hamr na Jezeře, IČO 00673498, se sídlem
Děvínská č.p. 1, Hamr na Jezeře, zastoupené starostou obce panem Milanem Dvořákem a v
souladu s § 14 odst. 1 zákona Č. 2011987Sb. vydává toto závazné stanovisko (rozhodnutí).

Z hlediska zájmů státní památkové péče (v souladu s § 14 odst. 3 památkového zákona) je
provedení obnovy sochy Piety - nemovité kulturní památky rej. číslo: 54585/5-2943,
umístěné na pozemku p.č. 900/4, k.ú. Hamr na Jezeře přípustné při dodržení následujících
podmínek:

1) Veškeré práce bude provádět osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury ČR pro
restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene (kód
třídníku 2b);

2) Před započetím restaurátorských prací, jejichž zahájení bude oznámeno správnímu úřadu
MěÚ Česká Lípa, bude restaurátorem celá kulturní památka rozebrána, při rozebírání bude
provedena pečlivá dokumentace jednotlivých částí, rozebrané části budou umístěny
v suchém prostředí; podrobně zdokumentováno bude rovněž okolí, situace v rámci
prostoru.

3) Na základě postupu podle bodu 2/ bude vypracován podrobný restaurátorský průzkum
a restaurátorský návrh, se kterým bude seznámen odborný pracovník NPÚ úop v Liberci;

4) V rámci zásahu bude vytvořena základová betonová deska, na níž bude následně
zrestaurovaná památka umístěna;

5) Jednotlivé části památky budou očištěny od mechanických depozit a mikroorganismů,
kámen bude zpevněn organokřemičitýrn zpevňovačem, rozsah doplňků z umělého kamene
bude konzultován s odborným pracovníkem NPÚ úop v Liberci;

6) Pokud nebude zjištěna historická fotodokurnentace nebude doplňována hlava Panny
Marie, v případě, že bude fotodokumentace dohledána bude vytvořena kopie hlavy
z umělého pískovce;

7) Památka bude ošetřena biocidními přípravky, použití hydrofobizace bude pouze na
vlastní plastiku;

8) Z celého průběhu akce bude vypracována restaurátorská zpráva v rozsahu stanoveném §10
odst. 4 písmeno a-h) vyhlášky 66/88 Sb. včetně fotodokurnentace, jejíž jedno paré obdrží
zástupce NPÚ, územní pracoviště v Liberci;



9) V průběhu prací bude vlastník zabezpečovat konání kontrolních dnů za přítomnosti
příslušných pracovníků státní památkové péče - správního úřadu (MÚ Česká Lípa),
odborné organizace (NPÚ v Liberci), dále restaurátora aj. dotčených osob, za účelem
konzultací postupů při restaurování (zejména zahájení prací, restaurátorský průzkum,
historická fotodokumentace a řešení bodu 6/).

ODŮVODNĚNÍ
Socha Piety je evidovanou nemovitou kulturní památkou (číslo rejstříku 54585/5/5-2943)
umístěnou na pozemku p.č. 900/4, t.č. část oploceného areálu státního podniku Diamo.
Původně se v této lokalitě nacházela stará cesta spojující Hamr na Jezeře a Útěchovice. (Dnes
přestavěno v souvislosti s budováním průmyslové zóny.)
Popis objektu: Přesná datace této raně barokní plastiky není doložena. V literatuře "Umělecké
památky Čech" je uvedena datace 1640 bez další bližší specifikace a uvedení pramene. Na
soklu se nedochoval žádný nápis, ze kterého by bylo možné tuto skutečnost ověřit.
Socha Piety vychází z tradice pozdně gotických Piet. Sedící postava Panny Marie má přes
klín uloženo tělo Krista. Levá ruka P. Marie spočívá na bezvládném těle Krista, pravou rukou
jej podpírá pod zády. Plastika je umístěna na vysokém hranolovém podstavci s nízkou hlavicí.
Na podstavci se nacházejí zrcadla s konkávně vlomenými rohy.
Správní řízení ve věci restaurování objektu bylo zahájeno přijetím žádosti dne 28.8.2008.
Žadatelem je vlastník kulturní památky Obec Hamr na Jezeře, který má záměr obnovy.
Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování kulturní památky je povinen si
předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (upraveno
v ustanovení § 14 odst. 11a násl. zákona č. 20/1987Sb. a dále v ustanovení § 10 yyWášky č.
66/1988Sb. k provedení zákona o státní památkové péči). V souladu s uvedeným správní úřad
zahájil řízení o žádosti.
Podkladem pro vydání rozhodnutí je písemné vyjádření Národního památkového ústavu-
územního odborného pracoviště v Liberci ze dne 29.9.2008, č.j.: NPÚ-353/ k3470/2008, které
jsme si vyžádali ve smyslu §14, odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb.
V odborném písemném vyjádření byly doporučeny podmínky, za jejichž splnění jsou práce
přípustné, které správní úřad plně respektoval a vložil do výroku rozhodnutí. Jelikož se jedná
o obnovu kulturních památky, která je dílem uměleckořemeslné práce, mohou zamýšlené
práce provádět pouze fyzické osoby na základě povolení k restaurování vydaného podle § 14a
citovaného zákona.
V podmínkách rozhodnutí je kladen důraz rovněž na oznámení zahájení prací a konání
průběžně kontrolních dnů. Toto je z důvodu dosažení účinné spolupráce vlastníka, správního
úřadu, odborné organizace a restaurátora.
V průběhu správního řízení bylo provedeno oWedání věci na místě pro zjištění současného
stavu kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace
zamýšleného návrhu. Aktuální stav objektu je díky výraznému poškození v minulosti
(odlomena hlavy Panny Marie) havarijní. Památka je mechanicky poškozena, silně napadena
mikroorganismy a nachází se v prostoru, kde je ohroženajejí podstata (s.p. Diamo jakožto
vlastník pozemku 900/4 se o památku ani její prostředí nestará, plot je poškozen a hrozí
zničení památky). Vzhledem ke stavu památky je nutné provést bezodkladně komplexní
restaurátorský zásah.
Zástupci příslušného správního úřadu i Národního památkového ústavu byli seznámeni se
záměrem vlastníka provést transfer památky. Eventuelní přemístění kulturní památky bude
předmětem samostatného řízení vedeného Krajským úřadem v Liberci, který ve věci vydá
rozhodnutí. (změna novelizací památkového zákona účinná ke dni 21.8.2008)
Odborná organizace doporučuje časově sladit transfer a restaurátorské práce na památce.
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le smyslu § 36 odst. 3 zákona Č. 500/2004 Sb. byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se
ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí. Námitky nebyly uplatněny.
Při hodnocení věci vyjádření vycházel zdejší úřad i z vlastních zkušeností a poznatků a
zároveň ze současného stavu poznání kulturně historických a urbanistických hodnot daného
prostředí, které mají být chráněny, dbal na to, aby uskutečněním zamýšlené obnovy byl
naplněn účel zákona o státní památkové péči a závazné stanovisko bylo v souladu s
požadavky státní památkové péče.
Podmínky stanovené ve výroku rozhodnutí směřují výlučně vůči vlastníku věci.
Doporučujeme proto např. vyhotovením a zejména předáním restaurátorské zprávy
v potřebném počtu (zákonná povinnost), či konáním konzultací a kontrolních schůzek pověřit
třetí osobu např. ve smlouvě o dílo.
Kontrolní činnost: Dozor při provádění prací ve smyslu § 29 odst. 2) písmo g/,hI zákona Č.

20/1987Sb. vykonává MěÚ Česká Lípa, výkonný orgán státní památková péče. Odborný
dohled vykonává Národní památkový ústav územní pracoviště v Liberci.
Po provedeném správním řízení rozhodl zdejší úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
vzhledem ke složitosti vedeného správního řízení na úseku státní památkové péče,
v prodloužené lhůtě pro vydání rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve stanovené lhůtě 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámeni rozhodnutí.
Odvolání se podává u Městského úřadu Česká Lípa s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. O
odvoláni rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje.
Rozhodnutí se účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení
rozhodnutí do vlastních rukou. Jestliže si účastník řízení nevyzvedne uložené rozhodnutí ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, považuje se rozhodnutí za doručené
posledním dnem této lhůty. / ' Rt" J)
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Miroslava Vachová
vedoucí stavebního úřadu

v.z. Paszek Dan, DiS
referent kontroly a dozorové činnosti

Obdrží:
účastník řízení - Obec Hamr na Jezeře, Děvínská č.p. 1, Hamr na Jezeře

Na vědomí:
NPÚ, ú.p. v Liberci (Mgr. Miloš Krčmář), Jablonecká 23/642,46001 Liberec 1


