
Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 1/3 

 

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 
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Váš dopis čj. / ze dne: 3. 8. 2020 
Naše čj.: NPU-310/59794/2020 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 

 
Praha 7. 8. 2020 

 
 
 
 

Vyřízení žádosti o informace, týkající se vodovodní a kanalizační přípojky k domu čp. 379 v ulici 
Slovácké v Lednici 

 
 

Vážená paní inženýrko, 
 

k žádosti  o  informace,  která  byla  doručena  Národnímu  památkovému  ústavu  dne  3.  8.  2020  
a zaevidovaná pod čj. NPU-310/59794/2020, uvádíme ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následující: 

 
Primární žádost o informace, která se týká kanalizační a vodovodní přípojky Vašeho domu čp. 379   
v Lednici jste podala již dne 20. 4. 2020, a to v návaznosti na předchozí dlouhodobější 
korespondenci  ve věci.  Vyřizování  této  informace  jste  učinila  předmětem  několika  stížností    
ve smyslu § 16 InfZ na postup Národního památkového ústavu jako povinného subjektu. Po výzvě 
jste odmítla provést potřebné upřesnění Vašich požadavků, aby NPU mohl věc řádně vyřídit. 
Nezbylo tak, než věc předat nadřízenému orgánu, který doručením rozhodnutí čj. MK 45256/2020 
OPP sp. zn. MK-S 7665/2020 OPP dne 20. 7. 2020 postup povinného subjektu potvrdil, když 
zároveň konstatoval, že povinný subjekt poskytl na dotazy stěžovatelky všechny dostupné 
informace ve lhůtě stanovené zákonem, v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 

 
 

Národní památkový ústav i přesto obsahově totožnou žádost, doručenou dne 3. 8. 2020 
následujícího znění: 

 
1. Kdo je v rámci NPÚ kompetentní rozhodnout, zda kanalizační a vodovodní přípojka našeho domu čp. 379, 

Lednice, může či nemůže vést přes parcelu č. 60/16 v k. ú. Lednice ve správě NPÚ, a může tak být dům připojen 
k veřejné kanalizaci a vodovodu. Prosím o jméno a postavení v rámci NPÚ této zcela konkrétní osoby. 

2. Kdo v NPÚ rozhodl o tom, že přes parc. č. 60/16 v k. ú. Lednice tato přípojka vést nesmí – prosím jméno této 
zcela konkrétní osoby, a její postavení v rámci NPÚ, pokud to není osoba z bodu 1. 
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3. Prosím kopii dokumentu, která dokládá, že zcela konkrétní osoba je oprávněna rozhodnout, zda kanalizační       a 
vodovodní přípojka domu čp. 379 v Lednici může či nemůže být připojena k veřejné kanalizaci a vodovodu přes 
parcelu č. 60/16 v k. ú. Lednice. Tímto dokumentem může být pracovní náplň, pověření apod., které dokládá, že 
tato konkrétní osoba má v rámci NPÚ tuto pravomoc. 

vyřizuje, a to takto: 
 

K otázce č. 1 a 2 Vaší žádosti o informace uvádíme, že Národní památkový ústav o možnosti či 
nemožnosti realizace kanalizačních a vodovodních přípojek nerozhoduje, ani neposuzuje vhodnost 
takových úprav. Kompetence NPÚ se odvíjí od zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,       
ve znění pozdějších předpisů, a od platného Statutu, vydaného zřizovatelem, kterým je Ministerstvo 
kultury. NPÚ nemá v této oblasti, ale ani v žádné jiné, rozhodovací pravomoc. NPÚ je odbornou 
organizací, zřízenou ve smyslu § 32 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy např. 
zpracovává rozbory  stavu  a  vývoje  státní  památkové  péče,  podklady  pro  prognózy,  koncepce  
a dlouhodobé výhledy rozvoje státní památkové péče, plní úkoly odborně metodického, 
dokumentačního a informačního pracoviště pro úsek státní památkové péče a zabezpečuje 
průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových rezervací a památkových 
zón,  anebo  vede  ústřední   seznam   kulturních   památek   či   připravuje   odborné   podklady   
pro ministerstvo kultury, zejména pro prohlášení věcí za kulturní památky. 

 
Pro úplnost uvádíme, že osobou oprávněnou jednat za NPÚ je její statutární orgán, tedy generální 
ředitelka  NPÚ   a   v mezích   svých   kompetencí   také   ředitelé   územních   odborných   pracovišť 
a územních památkových správ. Vedení kanalizační přípojky je možné právně realizovat na základě 
smlouvy o zřízení služebnosti. O uzavření takové smlouvy je oprávněn jednat a takovou smlouvu je 
oprávněn uzavřít statutární orgán NPÚ (generální ředitelka) a dále ředitel příslušné územní 
památkové správy, a to na základě směrnice GŘ č. XII/NPÚ/2020, vydané pod čj. NPU- 
310/37851/2020  (Dispoziční  a  aprobační  řád  NPÚ  a  pravidla  pro  uzavírání  a  oběh  smluv)        
a za podmínek níže uvedených (výňatek z předmětné směrnice): 

 
„6.7 V návaznosti na bod 5.1.1 této směrnice jsou ředitelé územních pracovišť dále oprávněni 
uzavírat smlouvy o zřízení služebností včetně podání návrhu na vklad příslušnému 
katastrálnímu úřadu: 
6.7.1 kdy je NPÚ na straně oprávněné, a současně 
6.7.2 které jsou zřizovány bezplatně či za úplatu do výše 49.999,- Kč (bez ohledu na to, zda 
se jedná o jednorázovou či opakovanou úhradu – v takovém případě se vychází 
z úhrady za dobu účinnosti smlouvy, je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo dle 
úhrady za dobu 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na 
dobu, jejíž trvání nelze určit). 
6.8 Smlouvy dle předchozího odstavce (NPÚ je oprávněný ze služebnosti) musí být: 
6.8.1 uzavírány v souladu s platnými právními předpisy, 
6.8.2 cena za zřízení služebnosti bude sjednána co nejvýhodnější, nejvýše však v částce 
určené ve znaleckém posudku, a 
6.8.3 náklady na pořízení znaleckého posudku nese smluvní strana dle vzájemné dohody. 
6.9 V příloze č. 1 této směrnice jsou dále stanovena bližší pravidla pro uzavírání, oběh smluv, jejich 
evidenci, uveřejňování a ukládání.“ 

 
K otázce č. 3 s odkazem na výše uvedené rekapitulujeme, že v Národním památkovém ústavu není 
žádný zaměstnanec, který se na základě pracovní náplně či pověření věnuje možnosti či vhodnosti 
napojování kanalizačních a vodovodních přípojek z hlediska technického. K tomuto tématu pouze    
v průběhu obsáhlé korespondence NPÚ zdůrazňoval, že obecná nebo nejčastější praxe v této 
oblasti spočívá v napojení přípojek přes vlastní pozemky. 

 
Současně si Vás  dovolujeme  požádat,  abyste  případné  další  žádosti  o  informace  zasílala  NPÚ  
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů, a dle informací zveřejněných na webových stránkách NPÚ v sekci 
kontakty (přímý link: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/kontakt/e- 
podatelna-a-datova-schranka), tj. například na adresu elektronické podatelny epodatelna@npu.cz. 

 
 
 

 

S pozdravem 
 
 
 
 

v z. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 
první náměstek generální ředitelky 

 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy (počet svazků) 
bez příloh 
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