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Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

 
Vážený pane, 

k Vaší žádosti o informace, doručené dne 30. 5. 2021 Národnímu památkovému ústavu, sdělujeme 
následující. 

 
K prvnímu bodu žádosti o přeposlání platného rozhodnutí Generálního ředitelství Národního 

památkového ústavu z roku 2015/2016, jímž povoluje vlastníkovi provést bourací práce řešeného 

zařízení, zasíláme v příloze odborné vyjádření Národního památkového ústavu, generálního 

ředitelství č. j. NPÚ-310/81570/2015 ze dne 24. 11. 2015, které bylo podkladem pro závazné 

stanovisko příslušného výkonného orgánu památkové péče, kterým je Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. 
 

K druhému bodu žádosti o přeposlání dopisu Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Ostravě, kterým jste se snažili vlastníka odvrátit od záměru demolice onoho zařízení, 

uvádíme, že jednání, na kterých byl ze strany NPÚ vlastník požádán, aby revidoval svůj záměr 

likvidace zavážení v rozsahu schváleném závazným stanoviskem výkonného orgánu památkové 

péče, vedla s vlastníkem generální ředitelka NPÚ za účasti územního odborného pracoviště 

v Ostravě a z těchto jednání nebyl proveden zápis. 
 

K třetímu bodu žádosti kdy konkrétně přešla agenda správy Národní kulturní památky Dolní oblast 

Vítkovice z Generálního ředitelství Národního památkového ústavu do gesce Metodického centra 

Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, odpovídáme, že 

odborná agenda týkající se NKP Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren byla 

rozhodnutím generální ředitelky předána do kompetence územního odborného pracoviště NPÚ ke 

dni 1. 7. 2018. 
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S pozdravem 
 
 
 
 

Mgr. Michal Zezula, Ph.D. 

ředitel 
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