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Věc: poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím — neprohlášení komínu „Strakáč“ v kat. území Vítkovice za kulturní

památku

Na výzvu č. j. MK45124/2019 OPP obdrželo Ministerstvo kultury dne 13.7.2019

upřesnění Vaší žádosti o poskytnutí informace, kterou se dožadujete doložení, že ministerstvu

byly známy „tři informace obsažené ve Vašem opětovném (druhém, třetím) podnětu na

prohlášení za kulturnípamát
"

před vydáním rozhodnutí o neprohlášení komína „Strakáč“
bývalé úpravny a spékárny rud, na pozemku parc. č. 1125/36, kat. území Vítkovice, obec

Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, za kulturní památku (dále jen
„rozhodnutí“). Dále jste žádali o infonnaci „zjakých konkrétních zdrojů získává ministerstvo

informace o řešených stavbách ".

Odpověďna první dotaz: „Provoz tzv. Aglomerace byl ve vítkovickěprodukci surového
železa žádoucí, a to už v minulostí, v 19. století, kdy první Aglomerace stála ještěvseverní
části Dolních Vítkovic." Tato infonnace byla Ministerstvu kultury známa před vydáním
rozhodnutí. Již v roce 2009 byl podán podnětk prohlášení areálu Aglomerace navazujícího na

NKP Hlubina, a to se všemi součástmi (včetně komína) za kulturní památku, a již tehdy
ministerstvo konstatovalo, že stav areálu je havarijní, bez využití, zejména z důvodu zatížení

kontaminací po provozu spékání železné rudy pro vysoké pece. Tato skutečnost je
v rozhodnutí zmíněna.

Odpověďna druhý dotaz: „Z České republiky provozy Aglomerace, neboli také jinak
zvané úpravny a spékámy železných rud, nikde jinde než na Ostravsku a Třinecku již
nenajdeme. Celkem jsou na našem území již jen dva takové funkční areály." Příspěvek, ze

kterého volně citujete (umístěnýna portálu ESTAl/„cz po nabytí právní moci rozhodnutí), byl
realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci programu na

podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II — projekt č.
DG16P02B0l1. Jeden ze spoluautorů příspěvku, je autorem

odborné publikace Tovární komíny, Funkce, konstrukce, architelaura, vyd. Výzkumné
centrum průmyslového dědictvíFakulty architektury ČVUT v Praze, 2014, ISBN 978-80-01-

05566-3, kterouměloministerstvo k dispozici před vydáním rozhodnutí.
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Odpověďna třetí dotaz: „Předmětný komín Strakáč je patrně dle komínové databáze

posledním cihelným komínem na území České republiky sdochovaným původním denním

leteckým kostičkovaným značením. Celkemjsou na našem územíjižpravděpodobněpouze dva

komíny s dochovaným starým letec/tým značením, druhý se nachází vareálu chomutovské

teplárny. Ten je však zmonolitického betonu." Vámi uvedený zdroj této informace web

htqr/dcodakomínariez/ Ministerstvo kultury při rozhodování využívá. Zákon o státní

památkové péči však neuvádí jedinečnost, resp. technické parametry, jako kritérium pro

prohlášení věciza kultumí památku. Rozhodujícím kritériem je, zda objekt je, či není (např. i

v kontextu areálu) nositelem památkových hodnot.

Výčet konkrétních zdrojů, ze kterých Ministerstvo kultury získává informace o řešených

stavbách, je rozsáhlý a v čase proměnlivý (odborná literatura, veřejné zdroje, internet,
tematická školení, poradní komise Ministerstva kultury složená z řad odborné veřejnosti aj.).
Ze zákona před vydáním rozhodnutí ministerstvo přihlíží kvyjádřením místně příslušného

krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Dále pak k vyjádření

památkového ústavu a řady odborných institucí, znalců v oboru a státních institucí, kterých se

konkrétní problematika prohlašovaných (rušení prohlášení) nemovitostí nějakdotýká.
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