NEŽ ZAČNETE STAVĚT,
MĚLI BYSTE VĚDĚT, ŽE ....

... podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči jste povinni včas oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu.
... podle téhož zákona jste povinni umožnit archeologický výzkum některé z oprávněných organizací (odkaz níže).
... za nedodržení oznamovací povinnosti či neumožnění archeologického výzkumu Vám hrozí trestní a finanční postih.
... pokud stavíte jako fyzická osoba za nekomerčním účelem (např. rodinný dům), za dohled ani výzkum neplatíte nic.
... náklady spojené s výzkumem hradíte pouze tehdy, pokud stavíte jako právnická osoba nebo za účelem podnikání.
... území s archeologickými nálezy lze očekávat kdekoliv, kde dosud nebyl zničen původní terén - třeba i u Vás na zahradě.
... možné ohrožení archeologických nálezů představují veškeré zemní práce, a proto vyžadují přítomnost archeologa.
... archeologický výzkum probíhá pouze v případě, pokud u Vás archeolog zjistí pozitivní nález.
... většina staveb je však archeologicky negativní a archeolog přijede pouze udělat dohled a zápis do deníku.
... archeologické nálezy nejsou jen „střepy a kosti“ a mnohé situace jsou laickým okem nepostřehnutelné.
... archeologický výzkum může probíhat v předstihu a stavbu nemusí vůbec zdržet. Je to jen na Vás, zda nás zavoláte včas.
... sami si můžete vybrat oprávněnou instituci, která bude u Vás archeologický dohled a případný výzkum provádět.
... ničení archeologických situací neodborným způsobem je bohužel nevratné a také trestné.
... archeologický výzkum v souvislosti se stavbou je záchranný a vynucený - vyvolává jej stavebník svým stavebním záměrem a
zásahem do původního terénu, který archeolog musí v předstihu zachytit a dokumentovat.

A JAK NA TO?
Vyplňte formulář o oznámení stavebního záměru (ke stažení zde nebo www.arup.cas.cz/?cat=442)
Odešlete oznámení alespoň 14 dní před zahájením zemních prací elektronicky na oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Referát archeologické památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha 1

Na základě oznámení Vás budeme kontaktovat a domluvíme si s Vámi termín návštěvy stavby.
Můžete také záměr oznámit nejbližší organizaci oprávněné provádět archeologické výzkumy, která stavbu přihlásí za Vás. Jejich úplný seznam najdete na
stránkách Ministerstva kultury České republiky. V českokrumlovském regionu působí tyto oprávněné organizace s archeologickým pracovištěm:

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Archaia Jih o.s.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Děkujeme Vám, že svým zodpovědným přístupem pomáháte chránit naše společné kulturní dědictví!

