ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Ohrožení nebo poškození kulturní památky

Základní informace k životní situaci

V případě ohrožení nebo poškození nemovité či movité
kulturní památky bez ohledu na to, zda k ohrožení či
poškození došlo v důsledku činnosti jejího vlastníka nebo
např. působením přírodních sil (povodeň, požár
způsobený bleskem atp.), má vlastník této památky tento
závadný stav bezodkladně oznámit.
V této věci je oprávněn jednat vlastník památky nebo její
správce nebo uživatel (s plnou mocí vlastníka).
Na obecním úřadě s rozšířenou působností – orgánu
státní památkové péče.
(odbor školství a kultury Městského úřadu Šternberk)
Podejte písemné sdělení o stavu dané památky s
výslovně uvedenou žádostí o vydání rozhodnutí o
odstranění závady.
Doklad prokazující vlastnictví k dané věci nebo sdělení,
že tato skutečnost je příslušnému orgánu známa z
předchozích správních řízení.
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit
Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Elektronická forma vyřízení
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Jaké jsou související předpisy
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci
Další informace
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Správní poplatky nejsou stanoveny.
Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
Můžete využít elektronickou podatelnu na e-mailové
adrese: podatelna@sternberk.cz (s elektronicky
ověřeným podpisem)
Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním
řádem.
Za nesplnění oznamovací povinnosti je možné uložit
pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
Obraťte se na Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení
památkové péče, Ministerstvo kultury ČR, Národní
památkový ústav
odbor školství a kultury Městského úřadu Šternberk
Mgr. Jana Kameníčková
31. 8. 2011
31. 8. 2011
Konec platnosti není stanoven.

