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ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní 

památkové péče, dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a dle ustanovení § 62 odst. 1 

zákona č. 250/2017 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o přestupcích“) rozhodl dnes takto: 

Kulturní Olomouc o.p.s., IČO 28596358, Kapucínská 117/6, Olomouc 779 00 

je vinna  

ze spáchání přestupku (dle právního stavu před 1.7.2017 tzv. jiného správního deliktu) dle ustanovení 

§ 35 odst. 1 písm. g) zákona o státní památkové péči, tím, že mezi daty 29.11.2016 až 10.01.2017:   

 
1) nedodržela podmínky závazného stanoviska ze dne 07.11.2016, č.j. SMOL/249235/2016/OPP/Ka 

tím, že umožnila pojezd motorových vozidel na středové kamenné ploše mezi sochařskými díly 

národních kulturních památek Jupiterovy kašny a Mariánského sloupu na Dolním náměstí 

v Olomouci, parc. č. 116/14, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ačkoli toto bylo v závazném 

stanovisku vyloučeno, a tím, že  

2) nedodržela odstupy stavby kluziště od národní kulturní památky Jupiterovy kašny, přičemž tyto 

odstupy byly menší než v předložené projektové dokumentaci, která byla posuzována v rámci 

závazného stanoviska dne 07.11.2016, č.j. SMOL/249235/2016/OPP/Ka, čímž došlo k provedení 

stavby bez závazného stanoviska,  

a za to jí Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný 

orgán státní památkové péče ukládá, dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 35 odst. 5 

písm. a) zákona o státní památkové péči: 

I. pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) 

II. náklady řízení dle ustanovení § 79 zák. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

ve spojení s ustanovením § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a výši paušální částky nákladů řízení, ve výši 

1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). 

 
Pokuta i náklady řízení jsou splatné bankovním převodem do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. Číslo účtu pro pokutu a náklady řízení je 19-1801731369/0800, společný variabilní 

symbol je 3015000020, a společný specifický symbol je 2069292017 (číslo řízení). 
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Odůvodnění 

Průběh řízení 

Dne 13.06.2017 obdržel Magistrát města Olomouce zjištění Památkové inspekce, č.j. 

SMOL/139437/2017 z prošetření případu kluziště na Dolním náměstí v Olomouci. 

Dne 28.06.2017 bylo ve věci zahájeno přestupkové řízení (dle právní úpravy účinné před 01.07.2017 

se jednalo o řízení o jiném správním deliktu) sp. zn. S-SMOL/139437/2017/OPP. 

Dne 07.09.2017 bylo uvedené přestupkové řízení zastaveno z důvodu, že přestupek nespáchal 

obviněný z přestupku. 

Dne 07.09.2017 bylo zahájeno přestupkové řízení s obviněnou společností Kulturní Olomouc o.p.s. a 

bylo nařízeno ústní jednání. 

Dne 18.09.2017 byla správnímu orgánu doručena omluva z ústního jednání a zároveň sdělení 

obviněné společnosti, že netrvá na konání ústního jednání a že své písemné stanovisko sdělí do 

15.10.2017. 

Shromážděné důkazy 

- závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče ze dne 07.11.2016, č.j. 

SMOL/249235/2016/OPP/Ka, 

- protokol z místního šetření ze dne 22.11.2016, 

- protokol z místního šetření ze dne 29.11.2016, 

- fotografie č. 1 ze dne 31.11.2016; fotografie č. 2 ze dne 6.1.2017; fotografie č. 3 ze dne 16.1.2017. 

Posouzení věci správním orgánem 

Správní orgán se nejdříve zabýval otázkou památkové ochrany plochy Dolního náměstí v Olomouci, 

parc. č. 116/14, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Dle výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 

21.12.1987, č.j. 16.417/87-VI/1, se plocha Dolního náměstí v Olomouci, parc. č. 116/14, k.ú. 

Olomouc-město, obec Olomouc nachází na území městské památkové rezervace Olomouc.    

Dále se správní orgán zabýval otázkou zda k instalaci kluziště bylo vydáno závazné stanovisko ve 

smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Správní orgán vydal ze dne 

07.11.2016, ke stavbě kluziště závazné stanovisko, č.j. SMOL/249235/2016/OPP/Ka. 

1) Pojezd středové plochy Dolního náměstí vozidly 

V závazném stanovisku správního orgánu ze dne 07.11.2016, č.j. SMOL/249235/2016/OPP/Ka byly 

pro provoz a instalaci kluziště stanoveny mimo jiné následující podmínky, cituje se: 

„4. V ploše Dolního náměstí nebude pojížděna motorovými vozidly středová kamenná plocha mezi 

sochařskými díly (kašny, sloup), která je tvořena z lomového kamene. 

5. Po navezení stavebního materiálu na kluziště se zázemím bude zajištěn jeho převoz na místo vlastní 

stavby, který bude probíhat bez použití těžké techniky. Vlastní stavba bude realizována tak, že pod 

kovovou trubkovou konstrukcí bude instalována ochranné vrstva tvořená dřevěnými deskami a na 

konstrukci trubek bude umístěna vlastní plocha kluziště, rozměry vlastní ledové plochy bez pódia 

budou 24x15m“ 

Dále se správní orgán zabýval osobou provádějící stavební práce, která umožnila pojezd těžké 

techniky a motorových vozidel. Na základě Koncesní smlouvy o pořadatelství Olomouckých 

vánočních trhů 2015-2019 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k uvedené smlouvě uzavřené mezi 

Statutárním městem Olomouc, jako majitelem plochy Dolního náměstí, parc. č. 116/14, k.ú. Olomouc-

město, obec Olomouc a společností Kulturní Olomouc o.p.s. má správní orgán za prokázané, že 

stavitelem kluziště byla společnost Kulturní Olomouc o.p.s.   

Dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. g) zákona o státní památkové péči se právnická osoba dopustí 

přestupku tím, že provádí stavbu nebo umístění zařízení na nemovitosti, která se nachází v památkové 

rezervaci v rozporu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče. Z uvedeného 
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ustanovení vyplývají pro naplnění skutkové podstaty § 35 odst. 1 písm. g) tři podmínky, které musí 

být splněny kumulativně: 

1) provádí se stavba nebo umístění zařízení. 

Dle protokolu z místního šetření ze dne 22.11.2016, protokolu z místního šetření ze dne 29.11.2016 a 

též obecné znalosti místa v dané době, má správní orgán za prokázané, že došlo k umístění kluziště.  

2) nemovitost se nachází v památkové rezervaci. 

Dle výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 21.12.1987, č.j. 16.417/87-VI/1, se plocha Dolního 

náměstí v Olomouci, parc. č. 116/14, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc nachází na území městské 

památkové rezervace Olomouc.    

3) existence rozporu stavby se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. 

Z fotografií č. 1, fotografie ze dne 31.11.2016, č. 2, fotografie ze dne 6.1.2017, a č. 3, fotografie ze 

dne 16.1.2017, vyplývá, že při převozu stavebního materiálu na místo a odvozu stavebního materiálu 

z místa vlastní stavby kluziště byla použita těžká technika, konkrétně nákladní auto značky IVECO 

(fotografie č. 1), dodávka typu Ford Crafter (fotografie č. 2) a dvě blíže neurčené nákladní vozidla bílé 

a zelené barvy zachycené na fotografii č. 3.  

Správní orgán má na základě výše uvedených fotografií č. 1, 2 a 3 a též na základě toho, že uvedené 

skutečnosti společnost Kulturní Olomouc o.p.s. nijak nerozporovala, má správní orgán za prokázané, 

že byla porušena podmínka č. 4 uvedeného závazného stanoviska, cituje se: „V ploše Dolního náměstí 

nebude pojížděna motorovými vozidly středová kamenná plocha mezi sochařskými díly (kašny, sloup), 

která je tvořena z lomového kamene.“ a podmínka č. 5, cituje se: „Po navezení stavebního materiálu 

na kluziště se zázemím bude zajištěn jeho převoz na místo vlastní stavby, který bude probíhat bez 

použití těžké techniky.“ 

Na základě výše uvedeného má správní orgán za prokázané, že došlo k naplnění skutkové podstaty 

§ 35 odst. 1 písm. g) zákona o státní památkové péči. 

 

2) Nedodržení odstupů od národních kulturních památek Jupiterovy kašny a Mariánského sloupu.  

Dle projektové dokumentace přiložené k žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavbě kluziště, 

mělo mít kluziště následující odstupové vzdálenosti: 

- 6m od severního rohu, resp. 6,58m od severozápadní stěny Jupiterovy kašny, 

- 8m od Mariánského sloupu.    

Dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. g) zákona o státní památkové péči se právnická osoba dopustí 

přestupku tím, že provádí stavbu nebo umístění zařízení na nemovitosti, která se nachází v památkové 

rezervaci bez závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče. Z uvedeného 

ustanovení vyplývají pro naplnění skutkové podstaty § 35 odst. 1 písm. g) tři podmínky, které musí 

být splněny kumulativně: 

1) provádí se stavba nebo umístění zařízení. 

Dle protokolu z místního šetření ze dne 22.11.2016 a protokolu z místního šetření ze dne 29.11.2016, 

vztahujících se k odstupovým vzdálenostem od Jupiterovy kašny a Mariánského sloupu, má správní 

orgán za prokázané, že ve vztahu k daným odstupován vzdálenostem došlo ke stavbě kluziště. 

2) nemovitost se nachází v památkové rezervaci. 

Dle výnosu Ministerstva kultury ČSR ze dne 21.12.1987, č.j. 16.417/87-VI/1, se plocha Dolního 

náměstí v Olomouci, parc. č. 116/14, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc nachází na území městské 

památkové rezervace Olomouc.    

3) neexistence závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. 

V případě odstupových vzdáleností od Mariánského sloupu je spornou otázkou bod, od kterého měřit 

odstupovou vzdálenost. Dle názoru správního orgánu je nutno odstupovou vzdálenost měřit od 

prvního průběžného schodu Mariánského sloupu. Na základě místního šetření ze dne 22.11.2016 byla 

odstupová vzdálenost od prvního průběžného schodu Mariánského sloupu 8,31m, což bylo v souladu 



 4 

s projektovou dokumentací ke stavbě kluziště stejně jako s určenými minimálními odstupováni 

vzdálenostmi od Mariánského sloupu. V tomto ohledu byla stavba kluziště v souladu s vydaným 

závazným stanoviskem. 

V případě odstupové vzdálenosti od Jupiterovy kašny byla odstupová vzdálenost kluziště od 

Jupiterovy kašny dle zjištění správního orgánu z místního šetření ze dne 22.11.2016 4,85m místo 

6,58m resp. 5,9m místo 6m. Dle následného místního šetření správního orgánu ze dne 29.11.2016 

došlo ke změně odstupových vzdáleností. Byl odstraněn 1 díl pódia, čímž se odstupován vzdálenost 

kluziště od Jupiterovy kašny zvětšila na 6,3m. Dále bylo zjištěno, že součástí kluziště je sloupek 

osvětlení, jehož vzdálenost od kašny činí 5,6m. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba kluziště ve vztahu k odstupu od Jupiterovy kašny byla 

provedena odlišně od schválené projektové dokumentace, ve které měla být odstupován vzdálenost 6m 

od severního rohu, resp. 6,58m od severozápadní stěny Jupiterovy kašny, a tudíž byla tato část kluziště 

postavena bez závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.  

 

Dle ustanovení § 35 odst. 5 písm. a) zákona o státní památkové péči je možné za přestupek dle 

ustanovení § 35 odst. 1 písm. a) uložit správní trest ve formě pokuty až do výše 2.000.000,- Kč.  

Při určení výše pokuty správní orgán přihlédl zejména ke skutečnosti, že nedošlo k trvalému 

poškození národních kulturních památek Jupiterovy kašny a Mariánského sloupu, ani k 

trvalému poškození plochy Dolního náměstí. Správní orgán také přihlédl ke skutečnosti, že nedostatky 

zjištěné při první kontrolní prohlídce ze dne 22.11.2017 byly až na jednu výjimku (sloup osvětlení 

kluziště) řádně a v termínu odstraněny. Správní orgán vzal také v potaz skutečnost, že po ukončení 

provozu kluziště, dal stavitel plochu Dolního náměstí do původního stavu.   

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, dospěl k závěru, že uložené sankce jsou vzhledem 

k výše uvedeným skutečnostem přiměřené. 

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, jako příslušný orgán státní správy na úseku státní 

památkové péče zvážil veškeré skutečnosti jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, po zvážení všech 

známých skutečností a znalosti místa a věci samotných dospěl k závěru, který je uveden ve výroku 

rozhodnutí. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 až 87 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru sportu, kultury 

a památkové péče, jeremenskova 40a, 779 00 Olomouc podáním učiněným u Magistrátu města 

Olomouce, odboru památkové péče. 

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet, podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu, den následující po 

dni, kdy bylo rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který 

stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně 

provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 

bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, 

považuje se rozhodnutí, dle § 24 odst. 1 správního řádu, za doručené posledním dnem této lhůty. 

 

 

 

 Mgr. Vlasta Kauerová 

 Vedoucí odboru památkové péče 
Rozdělovník    

- Kulturní Olomouc o.p.s., Kapucínská 117/6, Olomouc, 779 00  Olomouc 9 - D 

Na vědomí: 

- spis 
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