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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 10.3.2023 

MK 16252/2023 OPP 

MK-S 2705/2023 OPP 

Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
— poskytnutí informací 

Ministerstvo obdrželo Váš dopis ze dne 27. 2. 2023, v němž žádáte o poskytnutí 

informací die zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně žádáte 
o zaslání uvedených informací: 

1) Podnět, na základě kterého byl Železniční most pod Vyšehradem prohlášen za kulturní 

památku a stanoviska tehdejších majitelů mostu k prohlášení a samotné rozhodnutí 
MKČR z roku 2004. 

2) Žádosti o zrušení památkové ochrany z let 2008 a 2019. 

3). Rozhodnutí o nezrušení památkové ochrany z roku 2010. 

4) Dopis, na základě kterého zaslalo Ministerstvo kultury v roce 2019 přiložený dopis na 

Ministerstvo dopravy, a informaci zda přiložený dopis obsahuje oficiální stanovisko 

Ministerstva kultury k rekonstrukci mostu a jakou má nyní platnost či zda tento dopis 

obsahuje oficiální stanovisko Ministerstva kultury k rekonstrukci mostu a jakou má nyní 

platnost či zda tento dopis pozbyl platnosti rozhodnutím Ministerstva kultury o 

nezrušení památkové ochrany z roku 2020. Správa železnic opakovaně tento dopis 

vydává za oficiální stanovisko Ministerstva kultury a nebere v potaz rozhodnutí z roku 
2020. 

Část Vaší žádosti (v rozsahu bod 1 a část bodu 2) byla zamítnuta rozhodnutím 

Ministerstva kultury ze dne 9. 3. 2023, č. j. MK 14869/2023 OPP, zaslaném v příloze tohoto 

dopisu, jde o informace, které již nemá ministerstvo k dispozici. Informace, požadované ve 
druhé části bodu 2 až 4 Vám poskytujeme v tomto dopise. 

V bodě 2 žádáte o poskytnutí žádosti o zrušení prohlášení předmětného souboru, na 
jejímž základě bylo zahájeno v pořadí druhé řízení o zrušení prohlášení předmětného souboru 

za kulturní památku. Jde o dopis Správy železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC), ze 

dne 6. 9, 2018, který ministerstvo obdrželo 10. 9. 2018, sp. zn. MK-S 10406/2018 OPP (ve 

spise pod č. 1), a který obsahuje 10 příloh, z nichž desátou tvoří CD s prvními devíti přílohami. 

Kopii tohoto dopisu včetně jeho devíti příloh na CD Vám zasíláme na CD v příloze tohoto 
dopisu. 

Od roku 2009 Ministerstvo kultury používá elektronickou spisovou službu, bylo tedy 

možné dohledat el. verzi rozhodnutí o nezrušení části souboru železničních mostů na trati



Praha-Smíchov a Praha hlavní nádraží v Praze, pod Vyšehradem, ze dne 15. 2. 2010, č. j 

MK 2120/2010 OPP, požadované v bodě 3 žádosti, zasíláme Vám ji na CD v příloze tohoto 
dopisu. 

K bodu 4 sdělujeme, že správní orgán je povinen dle $ 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve správním řízení vzít v úvahu dotčené veřejné zájmy. 

O veřejném zájmu na bezpečném provozu a zkapacitnění trati informoval Ministerstvo kultury 

ministr dopravy dopisem adresovaným ministru kultury ze dne 24. 10. 2018, č. j. 147/2018- 

910-IZD/3, ve spise pod sp. zn. MK-S 10406/2018 OPP pod č. 6. Jeho kopii Vám zasíláme na 

CD v příloze tohoto dopisu. Zaslání dopisu Ministerstva kultury v řízení o zrušení prohlášení 

předmětného souboru za kulturní památku, vedeném ministerstvem pod sp. zn. MK-S 

10406/2018 OPP, ze dne 13. 11. 2019, €. 3. MK 74750/2019 OPP, předcházela 5. 11. 2019 

prezentace nejnovějších výsledků Expertní zprávy Kloknerova ústavu, týkající se technických 

vlastností příhradové části mostu přes Vltavu. Tuto prezentaci provedli zástupci SŽDC spolu 

se zástupci Kloknerova ústavu ČVUT zástupcům státní památkové péče na půdě SŽDC. Šlo o 

informativní schůzku za účelem hlubší orientace pracovníků památkové péče v dané 

problematice. Proto není z této schůzky žádný zápis, nešlo o projednávání věci, nýbrž o účast 
pracovnice ministerstva na odborné prezentaci technických analýz provedeného výzkumu stavu 

ocelové konstrukce mostu přes Vltavu, včetně prezentace volné tvarové kopie v projektu 

SŽDC, jak dopis uvádí. K Vašemu dotazu sdělujeme, že uvedený dopis neobsahuje „oficiální 

stanovisko Ministerstva kultury k rekonstrukci mostu“, byl napsán za účelem zjištění, jaké 
veřejné zájmy resort dopravy ve věci nezbytných oprav železničního mostu pod Vyšehradem 

potřebuje zajistit, ide o obvyklé dotazování v rámci správního řízení a obsahuje úvahy 
správního orgánu v průběhu řízení, které však nejsou závěrečné, a tedy ani závazné pro budoucí 

nezbytnou obnovu kulturní památky. Zde je na místě ocitovat 8 50 odst. 3 správního řádu, který 

praví: „Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu 

„" a odst. 4: „Pokuď zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, 

hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy, přitom pečlivě přihlíží ke 

všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. “ Úvahy správního orgánu se 

mohou v průběhu řízení měnit, v době, kdy byl dopis psán, nebylo zřejmé, zda lze ocelovou 

příhradovou konstrukci mostu přes Vltavu opravit tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost 
provozu trati. Přesto je z dopisu patrné, že ani v krajním případě nahrazení ocelové konstrukce 

mostu přes Vltavu tvarovou kopií (s případným posílením příhradových nosníků či jinými 

drobnými úpravami), nepozbyde soubor jako celek svoji památkovou hodnotu a že obnovu této 

kulturní památky považuje Ministerstvo kultury za možnou. Závěrečné úvahy správního 

orgánu, které odůvodňují nezrušení prohlášení souboru za kulturní památku, jsou ny 
v odůvodnění meritorního rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 3. 3. 2020, č. j MK 

4553/2020 OPP, přičemž právně závazný je výrok tohoto rozhodnutí, kterým s se neruší 

prohlášení souboru za kulturní památku. Nezbytná obnova této kulturní památky musí 

bezesporu vycházet z nejnovějších poznatků o stavu ocelové příhradové konstrukce mostu přes 
Vltavu a o možnostech její záchrany. 

V příloze: - rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 9. 3. 2023, č. j. MK 14869/2023 OPP 
CD s těmito soubory: 

1) Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 15. 2. 2010 OPP, č. i. MK 2120/2010 OPP, sp. zn. MK-S 
2598/2009 OPP). 

2) Žádost SŽDC ze dne 6. 9. 2018 + 9 příloh (spis MK-S 10406/2018 OPP, ve spise pod č. 1). 

3) Dopis ministra dopravy ministru kultury ze dne 24. 10. 2018 (spis MK-S 10406/2018 OPP, ve spise pod č. 6).


