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Veřejná vyhláška
Věc:

archeologická lokalita, hradiště Přerovská hůra, k.ú. Přerov nad Labem, okr.
Nymburk, Středočeský kraj – návrh na prohlášení věci za kulturní památku –
vyrozumění vlastníků

Na základě ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a §
46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), oba ve znění pozdějších
předpisů, Vám Ministerstvo kultury sděluje, že bylo zahájeno řízení o žádosti Akademie věd
České republiky, č.j. 14357/2007, na prohlášení archeologické lokality, hradiště Přerovská
hůra, na parcelách zjednodušené evidence č. 1343, 1344, 1345, 1346, 1347/1, 1347/2, 1348,
1349, 1350/1, 1350/2, 1350/3, 1350/4, 1351/1, 1351/4, 1351/5, 1351/6, 1351/7, 1352/1,
1352/2, 1353, 1354, 1355, 1356, 1360/1, 1360/5, 1361, 1897/1, 1898, k.ú. Přerov nad Labem,
okr. Nymburk, za kulturní památku.
Vzhledem k tomu, že se nedaří doručovat spoluvlastníku pozemku parc. č. 1360/1,
paní Anně Bártové, přičemž vlastníky je nutné ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, písemně vyrozumět o podání
návrhu na prohlášení věci za kulturní památku, nemůže Ministerstvo kultury adresně
doručovat, doručuje tedy vyrozumění způsobem uvedeným v § 25 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení (správní řád).
K tomuto podnětu může výše jmenovaný účastník řízení Ministerstvu kultury zaslat
své vyjádření a to ve lhůtě do 15ti dnů od vyvěšení této vyhlášky na úřední desce Ministerstva
kultury.
Až do ukončení řízení, o jehož výsledku Vás budeme informovat, je třeba ve smyslu
ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, chránit věc před poškozením nebo zničením a oznámit Ministerstvu kultury každou
zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání.
S Vašimi případnými dotazy se obracejte na Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec nebo na Akademii věd ČR,
Národní 3, 117 20 Praha 1.

Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek
v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Tato veřejná vyhláška s vyrozuměním vlastníků o zahájení řízení o prohlášení
archeologického naleziště za kulturní památku č.j. 14357/2007 musí být vyvěšena nejméně po
dobu 15ti dnů na úřední desce (budova Ministerstva kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1,
118 11 Praha 1).
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