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Váš dopis mačky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne

č.j. MK 21777/2019 12. března 2019

Ministerstvo kultury obdrželo dne 5. 3. 2019 žádost o informaci podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kínfonnacím, vplatném znění, (dále žádost),
kterou podal (dále

žadatel), a to v následujícím znění:

Upozornění na porušování © 9 odst. zákona č. 20/1987 Sb., Preidlova hrobka,
kaple Narození Panny Marie.

Upozorněnína nekoncepční řešení obnovy vstupného schodiště č.p. 141 Palackého

ulice v České Kamenici.

Pisatel žádá o poskytnutí stanoviska ve věci „upozorněnína nedbale provedené opravy
kulturních památek na území MPZ Česká Kamenice“ (písenmá upozornění ze dne 21. 12.

2018). A to, zda již byla provedena kontrola obnovy kulturních památek a jaká opatření byla
stanovena pro následnou opravu. Zároveň požaduje určit odpovědnost osob za provedeni a

financování obnovy.
Ministerstvo kultury tímto poskytuje žadateli na základě výše uvedené žádosti

následující informace:

Ministerstvo kultury si vyžádalo ve výše uvedené věci informace Magistrátu města

Děčín, který provádí dozor v souladu s 5 29 odst. 2) písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči ve znění pozdějších předpisů, při provádění obnovy kulturních památek;
Národm'ho památkového ústavu, územního odborného pracoviště vÚstí nad Labem, který
provádí odborný dohled v souladu s ě 32 odst. 2) písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči ve znění pozdějších předpisů, při provádění obnovy lcultlnnich památek a

Města Česká Kamenice, které je vlastníkem kulturní paínátky — domu č.p. 141, rejstř. č.

ÚSKP 105806, Palackého ulice V České Kamenici a zároveň zpracovává žádost za celou
městskou památkovou zónu Česká Kamenice do Programu regenerace městských
památkových rezervaci a městských památkových zón. Kopie sdělení dotazovaných ve věci

výše uvedených upozorněníjsou přílohou dopisu.
Začátkem letošního roku byly osloveny Magistrát městaDěčín a Národní památkový

ústav, územní odborné pracoviště v Ústi nad Labem, a zároveň jim byly zaslány tabulky
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s akcemi obnovy zařazenými vroce 2018 do Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón s dotazem, zda-li obnova kulturních památek

probíhala v souladu s příslušnými závaznými stanovisky vydanými úřadem obce s rozšířenou

působností, tj. Magistrátem městaDěčín a zda-li obnova kulturních památek byla provedena
v souladu s odborným dohledem Národního památkového ústavu, územního odborného

pracoviště v Ústí nad Labem. Oba oslovení dodaly souhlasně stanoviska ke všem kulturním

památkám zařazeným a obnovovaným v rámci Programu regenerace městskýchpamátkových
rezervací a městskýchpamátkových zón V roce 2018.

Dle š 9 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších

předpisů, je vlastmk kulturní památky povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování,
udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo

odcizením.
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