MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK
Odbor školství a kultury
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

INFORMACE PRO VLASTNÍKY KULTURNÍCH PAMÁTEK
PRÁVA A POVINNOSTI:
Zákon č. 20/1987Sb., o státní památkové péči
§ 2 Kulturní památky
(1) Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky
nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, ţivotního způsobu a prostředí společnosti od
nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších
oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické,
b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.
(2) Soubory věcí podle odstavce 1 se prohlašují za kulturní památky, i kdyţ některé věci v nich
nejsou kulturními památkami.
§ 3 Prohlašování věcí za kulturní památky
(1) Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyţádá vyjádření krajského
úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud je jiţ od těchto orgánů neobdrţelo.
Archeologický nález (§ 23) prohlašuje ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie
věd České republiky.
(2) Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka věci o podání návrhu na prohlášení věci za
kulturní památku nebo o tom, ţe hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a
umoţní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit.
(3) Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění podle odstavce 2 aţ do rozhodnutí ministerstva
kultury chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu kultury
kaţdou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo uţívání.
(4) Ministerstvo kultury vyrozumí písemně o prohlášení věci za kulturní památku jejího vlastníka,
krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou organizaci státní památkové
péče (§ 32) a u archeologických nálezů téţ Akademii věd České republiky. Vyrozumí je i v tom
případě, ţe neshledalo důvody pro prohlášení věci za kulturní památku. Jde-li o věc, která je
předmětem evidence v katastru nemovitostí, ministerstvo kultury vyrozumí o prohlášení této věci za
kulturní památku téţ příslušný katastrální úřad k provedení záznamu do katastru nemovitostí.
(5) Vlastníci věcí, které pro svou mimořádnou uměleckou nebo historickou hodnotu by mohly být v
souladu se společenským zájmem prohlášeny za kulturní památky, jsou povinni oznámit
ministerstvu kultury, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na jejich
písemné vyzvání poţadované údaje o těchto věcech a jejich zamýšlené změny, umoţnit těmto
orgánům nebo jimi pověřené odborné organizaci státní památkové péče prohlídku věcí, popřípadě
pořízení jejich vědecké dokumentace.

§ 9 Ochrana a užívání kulturních památek
(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udrţovat ji v
dobrém stavu a chránit ji před ohroţením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní
památku je povinen uţívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu,
památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je povinností
organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji uţívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího
nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady.
(2) Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udrţovat kulturní památku v dobrém stavu a
chránit ji před ohroţením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní
památku uţívá nebo ji má u sebe; povinnost nést náklady spojené s touto péčí o kulturní památku
má však jen tehdy, jestliţe to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky.
(3) Organizace a občané, i kdyţ nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak,
aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohroţovali
zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.
(4) Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechá k dočasnému uţívání
nebo předá k provedení její obnovy (§ 14), nebo k jinému účelu, je povinen toho, na koho věc
převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, ţe věc je kulturní památkou.
§ 12 Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky
(1) Vlastník kulturní památky je povinen bez zbytečného odkladu kaţdé ohroţení nebo poškození
kulturní památky oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o národní kulturní
památku krajskému úřadu, a vyţádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady. Jde-li o
nemovitou kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí téţ stavební úřad.
(2) Vlastník kulturní památky je povinen kaţdou zamýšlenou změnu jejího uţívání, a jde-li o
nemovitou kulturní památku, i její zamýšlené vyklizení, předem ohlásit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu.
§ 14 Obnova kulturních památek
(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údrţbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo
jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem
vyţádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní
kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.
(2) Vlastník (správce, uţivatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové
rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k
zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udrţovacím pracím na této nemovitosti si předem vyţádat
závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle
tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17).
§ 14a Povolení k restaurování kulturní památky
(1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi, můţe provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním
úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen "povolení k restaurování").

§ 18 Přemístění kulturní památky
(1) Národní kulturní památku a nemovitou kulturní památku, popřípadě jejich součást (příslušenství)
lze přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní
památkové péče.
(2) Movitou kulturní památku lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím
souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

MOŢNOSTI FINANCOVÁNÍ:
Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky
§ 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
(1) Vlastníku kulturní památky můţe obec nebo kraj na jeho ţádost poskytnout ze svých
rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady spojené
se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského
uplatnění. Příspěvek můţe poskytnout i tehdy, nemůţe-li vlastník kulturní památky uhradit z
vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.
(2) V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky můţe na obnovu
kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek ministerstvo kultury buď přímo, nebo
prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
(3) Podrobnosti o poskytování příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky stanoví obecně
závazný právní předpis.
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Finanční prostředky v programu Ministerstva kultury jsou určeny na zachování a obnovu
nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.
Administrátorem programu je Městský úřad Šternberk, odbor školství a kultury. Ţadatelem o
poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky a jeho minimální podíl je 10 % z nákladů, k nimţ
se váţe poskytnutý příspěvek. Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při
zpracování ţádosti poskytne Městský úřad Šternberk, odbor školství a kultury. Uzávěrka ţádostí
probíhá během měsíce března.
Dotační programy z rozpočtu Olomouckého kraje – Program památkové péče
(1) Obnova staveb drobné architektury
Na podporu záchrany a obnovu staveb drobné architektury, památek místního významu,
a to i objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, avšak v rámci dané lokality vykazují
kulturně - historické hodnoty. Termín uzávěrky přijímání ţádostí je v měsíci lednu.
(2) Obnova kulturních památek
Záchrana a obnova kulturních památek s důrazem na zachování jejich památkové podstaty, jejich
vyuţití a prezentaci veřejnosti. Termín uzávěrky přijímání ţádostí je v měsíci lednu.

