
Ministerstvo kultury

ředitel odboru investic a veřejných zakázek

V Praze dne

Č.j.: MK 66121/2017 OIVZ

Vážený pane,

Ministerstvo kultury obdrželo dne 5. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinfonnacím, ve znění pozdějších

předpisů, ve které mne žádáte o odpovědi na níže uvedené dotazy:

l. K odkupu vepřína se vláda rozhodla na základě žádostí občanů ČR (doplněných např.
růzkumem veřejného mínění, aby bylo jasné, že tuto investici z rozpočtu si přeje většina občanů

R) nebo na základě dlouhodobého nátlaku nevolených organizací?
2. Od roku 1995 je v blízkosti vepřína památník romského holokaustu (podobné velikosti jako
stojí v Hodoníně u Kunštátu, kde byl za války srovnatelně velký romský tábor), jaká byla jeho
dosavadní roční návštěvnost? (roční návštěvnost Terezína je známá, tak bude jistě znám i

návštěvnický zájem o toto pietní místo)
3. Jaká byla dosavadní roční návštěvnost památníku v Letech (případně i památníku v Kunštátu)

přímo ze strany Romů?

4. Pokud dojde k odkupu, zbourání vepřína a postavení nového pantámíku, s jakým nárůstem

roční návštěvnosti počítáte?

5. Táborem prošlo za jeho existenci cca 1300 osob (po změně statustu z vezeňského tábora na

pracovní přímo pro Romy), zatímco táborem Terezín téměř 160 tisíc osob (mezi nimiž

bylo/zemřelo výrazně víc Romů, než vůbec mohlo projít táborem v Letech). Je podle Vás

investice za odkup vepřína a následné náklady na zbourání atd. adekvátní významu, jaký tábor v

Letech za druhé světové války měl? (také s ohledem na to, že tábor v Letech byl jako "cikánský"

používán přibližně pouze třináct měsíců

6. Dotazy pokládám nejen jako novinář, ale také jako potomek českého občana zavražděného

v Dachau. Díky tomu mám o době před a za druhé světové války řadu informací jak
z dostupných pramenů, tak od přímých svědků a výše uvedené dotazy vycházejí právě

znalosti této reality.

K výše uvedeným dotazům uvádím následující:

ad 1) K odkupu vepřína v Letech u Písku se vláda rozhodla z důvodu existence veřejného zájmu
na ukončení provozu vepřína v Letech, který lze dovodit z ústavního pořádku a z mezinárodních

smluv na ochranu menšin, jimiž je Česká republika vázána, a ze zákonů a navazujících

politických dokumentů, a který byl opakovaně vládou České republiky deklarován.
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ad 2) Pietní území Lety u Písku (dále též „PÚ Lety“) je volně přístupným areálem bez jakékoliv

evidence návštěvníků. Počet návštěvníků je evidován (bez vstupného) pouze při vstupu

do výstavních prostor a data o roční návštěvnosti těchto prostor od roku 2009, kdy Památník

Lidice spravuje PÚ Lety, jsou následující:

2009 — 8852

2010 — 10657

2011 — 10657

2012 —- 11963

2013 —- 8480

2014 — 8667

2015 — 8518

2016 — 10882

2017 — 9433 (číslo je k 30.9.)

ad 3) V návaznosti na uvedené skutečnosti v bodě ad 2) uvádíme, že vstup do výstavních prostor

je pouze evidován početně a neprovádí se zjišťování a evidence skutečnosti, zda návštěvník je či

není Rom.

ad 4) Nárůst roční návštěvnosti není odhadován, lze však předpokládat, že v případě, kdy bude

stávající areál velkovýkxmny přeměněn na památník s pietní síní a parkem, yčetně vybudování
malé expozice s edukačním programem, dojde k nárůstu počtu návštěvníků PU Lety.

ad 5) Vláda rozhodla o odkupu vepřína v Letech u Písku z důvodu existence veřejného zájmu,

viz odpověď ad l) na Váš dotaz č. l.

ad 6) Nejedná se o dotaz.

S pozdravem

ředitel odboru investic


