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Váš dopis čj. / ze dne: 28. 11. 2022  
Naše čj.: NPÚ-311/98097/2022 
Vyřizuje: Mgr. Tomasz Cymbalak, Mgr. Jan Holeček 
Spisový znak: 186. 
 
Praha       13. 12. 2022 
 
 

Věc: Žádost o poskytnutí informace – vyřízení poskytnutím zveřejněné informace 

 
 
Na Vaši žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, kterou obdržel Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze dne 
28. 11. 2022, Vám sdělujeme následující: 
 
Dle výše uvedené žádosti je požadováno poskytnutí informací v souladu s následujícími body: 
 

1) Žádám o zaslání stejnopisu Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území  
s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním 
uložení, tj. v zemi podle § 22, odstavec 2, zákona č 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění (dále jen "Oznámení"), kdy bylo Oznámení příslušnému orgánu doručeno. 
 

2) Žádám o zaslání stejnopisu plného znění územního rozhodnutí, včetně všech jeho příloh, týkající se 
připravované stavby, jejíž předmětem je Věc. 

 
3) Žádám o zaslání závazného stanoviska, vydaného příslušným orgánem státní památkové péče, 

týkající se připravované stavby, jejíž předmětem je též Věc. 
 

4) Žádám o sdělení, zda je předmětný záchranný archeologický výzkum ve Věci prováděn 
prostřednictvím odborného dohledu, nebo prostřednictvím předběžného zjišťovacího 
archeologického výzkumu, nebo prostřednictvím předstihového archeologického výzkumu. 

 
5) Žádám o zaslání seznamu všech členů regionální archeologické komise (dále jen "Komise"}, 

zabývající se činností oprávněných organizací, jejich vzájemnou kooperací, koordinací záchranných 
archeologických výzkumů a kontakty se stavebníky ve Věci, včetně zápisu či zápisů z jednání Komise 
ve Věci. 
 

6) Žádám o sdělení názvu oprávněné organizace (dále jen "Organizace"), která Věc provádí, včetně 
veškerých identifikačních údajů a včetně odpovědné osoby Organizace ve Věci. 
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7) Žádám o zaslání stejnopisu povolení Ministerstva kultury České republiky, kterým povoluje 
Organizaci provádět archeologické výzkumy 
 

8) Žádám o zaslání stejnopisu dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, 
uzavřené Organizací s Akademií věd České republiky. 

 
9) Žádám o zaslání stejnopisu dohody, kterou Organizace uzavřela ve Věci se stavebníkem. 

 
10) Žádám o zaslání stejnopisu oznámení, kterým Organizace oznámila Archeologickému ústavu 

zahájení archeologických výzkumů. 
 

11) Žádám o zaslání stejnopisu oznámení, kterým Archeologický ústav a Organizace oznámily odborné 
organizaci státní památkové péče zahájení archeologických výzkumů v památkové zóně Věci. 

 
12) Žádám o sdělení, kdy budou ve Věci ukončeny terénní práce. 

 
13) Žádám o sdělení, kdy bude ve Věci vypracována nálezová zpráva. 

 
14) V souladu s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví v Evropě, která pro Českou republiku 

vstoupila v platnost dne 23 září 2000, žádám o zaslání stejnopisu plánu územní památkové zóny 
Karlín s vyznačením území, na němž se vyskytují, nebo se mohou odůvodněně vyskytovat 
archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví v Evropě jako 
podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka podle§ 22, odstavec 2, zákona č 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, v platném znění. 

 
K jednotlivým požadavkům výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 
 
ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 7) ad 8) ad 9) ad 10) ad 12) ad 13) NPÚ ÚOP PR poskytuje v souladu se zákonem  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pouze ty materiály a dokumenty, které vznikly 
v důsledku jeho činnosti. O dokumenty vzniklé z činnosti orgánů státní správy a jiných subjektů je nutné 
požádat tyto orgány či subjekty. 
 
ad 5) seznam všech členů regionální archeologické komise (dále jen "Komise"), jež je poradním orgánem 
ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště v Praze, je dostupný na webových stránkách / odkazu 
https://www.npu.cz/cs/uop-praha/o-nas/poradni-organy; v rámci jednotlivých setkání Komise nebyla 
uvedená akce separátně projednávána. V zápisech z jednání Komise jsou uvedeny výhradně informace  
o termínu zahájení a ukončení zjišťovacího archeologického výzkumu a zahájení záchranného 
archeologického výzkumu.  
 
ad 6) podle zápisů a koordinace Komise oprávněnou organizaci, která na zmíněné lokalitě provádí 
předmětný záchranný archeologický výzkum je Archaia Praha z. ú., se sídlem Vratislavova 20/22 
128 00 Praha 2 – Vyšehrad, jež zastoupená ředitelem Mgr. Vojtěchem Kašparem.  
 
 
ad 11) oznámení o zahájení archeologického výzkumu v chráněných územích je součásti webové aplikace 
Archeologická mapy České republiky (AMČR) a je dostupný na odkazu https://amcr-info.aiscr.cz/ (č. akce 
AMČR  C-202200619 a C-202204727); taktéž je evidováno v rámci zápisu z jednání Komise ze dne  
25. 3. 2022, 22. 4. 2022, 20. 5. 2022 a 17. 6. 2022 (akce PAK 18065). Informace o akcích jsou odborné 
organizaci zprostředkovány prostřednictvím uvedeného infomačního systému AMČR.   
 
 

https://www.npu.cz/cs/uop-praha/o-nas/poradni-organy
https://amcr-info.aiscr.cz/
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ad 14) rozloha územní památkové zóny Karlín s vyznačením území, na němž se vyskytují, nebo se mohou 
odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy je dostupná na webové adrese 
https://app.iprpraha.cz/apl/app/historicke_centrum_prahy/ v záložce Atlas historického centra/ Nemovité 
kulturní dědictví / Památkové rezervace a památkové zóny. Na celém území hl. m. Prahy, které je obecně 
přijímáno jako území s archeologickými nálezy, se v uvedeném případě postupuje v souladu s ustanoveními 
§ 22 a 23, zákona č 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.  
ředitel 
                            
 

https://app.iprpraha.cz/apl/app/historicke_centrum_prahy/

