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Závazné stanovisko
Městský úřad Blovice, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče, jako
příslušný správní orgán státní památkové péče dle § 14 odst. 1 a § 29 písm. b) zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) vydává
v souladu s § 44a památkového zákona na základě žádosti, kterou dne 22. 09. 2017 podal Plzeňský
kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, zastoupený paní PhDr. Radkou
Křížkovou Červenou, ředitelkou Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace,
IČ: 00075710, se sídlem Hradiště 1, 33601 Blovice, který byl dotčenou osobou a v souladu s § 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a
dle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon ve znění pozdějších
předpisů, toto
závazné stanovisko:
provedení rehabilitace sklepů pod východním křídlem - vstup do 1. PP pod terasou zámku Hradiště
č. p. 1, nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod
rejstříkovým č. 45300/4-249, poz. č. st. 30, k. ú. Hradiště u Blovic, okr. Plzeň-jih, Plzeňský kraj,
podle žádosti ze dne 22. 09. 2017 a prováděcí dokumentace z.č. 204-57-7-9040-5 zpracované
Ing. Hanou Hanzlíkovou v září 2017, je z hlediska zájmu státní památkové péče podle § 14 odst. 3
památkového zákona přípustné.
Odůvodnění
Dne 22. 09. 2017 byla Městskému úřadu Blovice, oddělení školství a památkové péče, jako věcně a
místně příslušnému orgánu doručena žádost Plzeňského kraje, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova
18, 301 00 Plzeň, zastoupeného PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, IČ: 00075710, se sídlem Hradiště 1, 33601 Blovice, o
vydání závazného stanoviska ve věci provedení rehabilitace sklepů pod východním křídlem - vstup
do 1. PP pod terasou zámku Hradiště č. p. 1, nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním
seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č. 45300/4-249, poz. č. st. 30, k. ú. Hradiště u Blovic.
Dnem doručení žádosti bylo ve výše uvedené věci zahájeno řízení.
Žádost vlastníka předmětné kulturní památky o vydání závazného stanoviska v předmětné věci měla
všechny předepsané náležitosti.
Areál zámku Hradiště je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních
památek pod rejstř. č. 45300/4-249. Jedná se o třípodlažní stavbu, která prošla složitým stavebním

vývojem od středověké tvrze až do dnešní historizující – novogotické podoby. Budova zámku se
skládá ze čtyř křídel uzavírajících téměř čtvercové nádvoří. Zámek má tři nadzemní podlaží, z nichž
první má charakter suterénu. Do zámku se vstupuje v úrovni druhého nadzemního podlaží
z jihovýchodní strany po zděném mostě vedoucím přes příkop.
Záměrem žadatele dle žádosti ze dne 22. 09. 2017 a prováděcí dokumentace z.č. 204-57-7-9040-5
zpracované Ing. Hanou Hanzlíkovou v září 2017 je provést rehabilitaci sklepů pod východním
křídlem zámku, která spočívá v rozšíření stávajícího okenního otvoru pro osazení dveří. Bude
respektováno současné nadpraží a boční špalety stávajícího okna a jeho vnitřního výklenku
vedoucího do interiéru východního křídla pod terasou. Nová výplň bude provedena jako kopie
stávajících dveří do suterénu na jižní straně východního křídla.
Na základě žádosti o písemné vyjádření č. j. MUBlov 13662/17/OŠ/Hjk ze dne 22. 09. 2017
v souladu s § 14 odst. 6 památkového zákona bylo vypracováno písemné vyjádření odborné
organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu (dále jen „vyjádření NPÚ“)
č. j. NPÚ-341/75329/2017 ze dne 25. 09. 2017, které bylo doručeno dne 03. 10. 2017. Ve vyjádření
NPÚ nebyly uvedeny žádné podmínky.
Protože v závazném stanovisku nebyly stanoveny žádné podmínky provedení prací a žádosti bude
v plném rozsahu vyhověno, nebyl žadatel vyzván k seznámení s podklady pro vydání závazného
stanoviska.
Budova zámku prošla první etapou obnovy spočívající v rehabilitaci a konsolidaci interiérů a
exteriéru, dosud však nebyla uskutečněna revitalizace suterénů ve východním a severním křídle
zámku. Tato nesmírně cenná část objektu, zahrnující středověké jádro a další stavební prvky např.
z období renesance, byla před r. 2000 využívána jako uhelné sklepy v objektu umístěného
zemědělského učňovského školství, což se nepříznivě odrazilo na jeho celkovém stavu. Realizací
prací dle předložené žádosti a prováděcí dokumentace nedojde k narušení kulturně historických
hodnot zámku Hradiště a jeho prostředí. Jedná se o drobné úpravy, které se výrazně neprojeví na
vzhledu kulturní památky.
Oddělení školství a památkové péče rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného
stanoviska, na základě předložené žádosti, prováděcí dokumentace z.č. 204-57-7-9040-5
zpracované Ing. Hanou Hanzlíkovou v září 2017, písemného vyjádření NPÚ č. j. NPÚ341/75329/2017 ze dne 25. 09. 2017 a znalosti dotčeného objektu zámku Hradiště č. p. 1. Jelikož
byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu nezbytném pro soulad
závazného stanoviska s účelem památkového zákona, všechny podklady pro vydání závazného
stanoviska byly správním orgánem pečlivě vyhodnoceny a následně bylo vydáno toto závazné
stanovisko.
Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu
podat samostatně odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
Odvolání je možné až proti rozhodnutí, které je podmíněné tímto závazným stanoviskem, přičemž
pokud odvolání směřuje proti obsahu tohoto závazného stanoviska, vyžádá si podle § 149 odst. 4
správního řádu odvolací správní orgán jeho potvrzení nebo změnu od Krajského úřadu Plzeňského
kraje.
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