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Publikace, kterou právě připravuje k vydání
společnost Wolters Kluwer, si klade za cíl
seznámit veškeré zájemce s právní úpravou státní
památkové péče v širším rozsahu. V komentáři
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, autoři zúročili své zkušenosti z téměř
dvacetileté praxe, ať už v oblasti památkové péče,
nebo stavebního práva, včetně mnohaletých
zkušeností z činnosti v rámci památkové inspekce
ministerstva kultury.
Vzhledem ke skutečnosti, že do platné
právní úpravy státní památkové péče se i přes
značný časový odstup stále promítají důsledky
rozhodnutí a opatření provedených za účinnosti
starších právních předpisů, publikace se stroze
neomezuje jen na komentář platné právní
úpravy, ale na mnoha místech reaguje na některé
významné aspekty předchozí právní úpravy
a tehdejší praxe, sahající někdy až několik
desetiletí nazpět. To umožňuje pochopit také
vývoj této složité právní problematiky, která
se v novodobých dějinách zakládá v situaci
po druhé světové válce. Autoři také nabízejí
srovnání se slovenským památkovým zákonem,
který byl schválen v roce 2002 a který dle autorů
představuje dobrou inspiraci rovněž pro český
právní řád.
Protože s výkonem státní památkové péče
souvisí již tradičně úzce obor stavebního práva,
zařadili autoři také komentář vybraných ustanovení stavebního zákona. Zejména s ohledem na problematiku památkové péče jsou tak například okomentovány předpisy upravující stavební povolení,
územní souhlas nebo povolení odstranění stavby.
Do příloh je mimo jiné zařazen seznam veškerých platných podzákonných předpisů, které založily
památkovou ochranu národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón,
aby jejich obsah byl zpřístupněn co nejširšímu okruhu uživatelů a zájemců. Dále jsou v přílohách
obsaženy výňatky ze souvisejících právních předpisů. Výběr judikátů je střídmý a kritický, protože si
autoři uvědomují jejich nejednoznačnost a často protichůdná tvrzení.
Kniha je tedy koncipována tak, že ji mohou využít nejen pracovníci státní památkové péče, ale
také zaměstnanci stavebních úřadů všech stupňů, jakož i další osoby působící na úseku výstavby
při ochraně kulturního dědictví. Může však najít uplatnění též u vlastníků památkově chráněných
nemovitostí, stejně jako movitých kulturních památek, ať již jde o orgány územní samosprávy, další
právnické osoby, či osoby fyzické. Prospěšná může být také pro četná občanská sdružení, jejichž
činnost se dotýká problematiky památkové péče.
Zúročením praktických zkušeností a zasvěceným retrospektivním záběrem se kniha stává
příručkou pro opravdu široký okruh uživatelů. Toto zaměření i do řad laické veřejnosti je podtrženo
mimo jiné zařazením stručného slovníčku základních pojmů, které se vyskytují jak v právní úpravě
státní památkové péče, v oboru stavebního práva, tak částečně i ochrany přírody. Publikace tedy snad
přispěje ke zlepšení situace na úseku ochrany kulturního dědictví, jakož i ke zvýšení právní jistoty
všech dotčených osob v České republice.
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