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VYjádření k projektové dokumentaci pro stavbu ,,Obytný soubor Tvarožná - výstavba RD vč.
kornunikace, IS a jejich přípojek", okr. Brno-venkov
Archeologický ústal,Akadenrie red ČR. Brno. r,. r,. i. upozoniuje. že ríšeuvedená star,ba se uskuteční
na Území s archeologickími nález.r II. kategorre. naríc r okolí starbr se nachází několik území
s archeolosicki'rni nálezr I. kategorie. tz:1.. že se r nlístě sta\b\ budoLl archeologické nález1 a situace
s velkou pravděpociobllosti \r:krltrrat. L'zelní dotčetle starboLi
,je chrárrěllo jakJ r,eře.ini zá.jem podle
zrláštních prárních předpisů 1ze.ittletta dle s\ ]]. ilclst. ] záktlIla č, ]0 l987 Sb.. o státní parnátkor,é péči.v
Platnérn zněrlí). Má-li dojít při prorádění starebllí čintlosti na úzenlís archeologickýrni nálezy, k
jakýrnkoliv zásahům pod polrch terénu (hloubellí r!kopů apod.). je třeba předpokládat narušení riebo
odkrytí archeologických nálezů a situací. čímžr,zrriká nutnost prol,edení záchrannéIro archeologického
výzkumu. Zvýše uvedeného zákonného ustanovenípak stavebníkovivi,plývajínásledujícípovirrnosti:
Stavebník je dle § 22 zákona č.20ll987 Sb., o státní památkové péči,v platném znění povinen
PÍsemně ohlásit termín zahájení zemnich prací již od dob1, přípravy stavby, nejpozději však s
Předstihem 30 dnŮ přetl započetím Archeologickému ústal,u Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a
umoŽnit jemu nebo oprár,něné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na
dotČenémÚzemí. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a
Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného
archeologického výzkumu se řídíustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20llg87 Sb., o státní
památkové péči,v platném znění.
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