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17475/4-606 (památkově chráněna od 3.5.1958), je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si 
předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní 
památkové péče. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Městskému úřadu Kraslice, odboru územního plánování, stavebního úřadu a 
památkové péče, jsou známy všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením. 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu se účastník řízení vzdal dne 31.8.2016 práva vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí před jeho vydáním. 

Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, vycházel při svém 
rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními. 

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní 
památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči. 

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu. Jeho obsah je v souladu s § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči závazný pro výrokovou 
část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu. 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatné 

odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Pokud toto závazné stanovisko 
znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s § 149 odst. 3 správního řádu 
nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je 
možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto 
závazné stanovisko. 
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