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Váš dopis čj. / ze dne:   
Naše čj.: NPU-310/99722/2021 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 180 
 
Praha  8.12.2021 

 

 

 

Vyřízení žádosti o informace k projektu „Akropole Závist - Zpřítomnění 
 
 
 

Vážený pane, 
 
k žádosti o poskytnutí informace, doručené dne 2. 12. 2021 a obsahující požadavek ohledně záměru 
stavby nazvané „Akropole Závist – Zpřítomnění“ na pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Lhota u Dolních 
Břežan, a to konkrétně pokud jde o 

1. Znění odborného vyjádření, vydaného Národním památkovým ústavem. 
2. Informaci, zda NPÚ vydával jakékoliv jiné stanovisko, vyjádření, rozhodnutí či jiný 

dokument k danému projektu. 
3. V případě kladné odpovědi na dotaz č. 2 poskytnutí kompletního znění daného dokumentu. 

 
uvádíme následující: 
 
Národní památkový ústav podal na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje  
písemné odborné vyjádření ve smyslu § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, dne 3. 10. 2012 pod čj. NPU-302/75256/2021 k dokumentaci pro 
stavební povolení, konkrétně ke stavbě rozhledny a elektropřípojky. 
 
K oběma projektům, tj. rozhledna (M. Rajniš) a tzv. Zpřítomnění (J. Pleskot), se Národní památkový 
ústav písemně vyjádřil dne 22. 9. 2020 pod čj. NPU-310/67483/2020 podle § 14 odst. 6 zákona č. 
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o 
posouzení záměru Rozhledna na Závisti vč. nové elektro přípojky a Akropole Závist v areálu NKP 
Hradiště a keltské oppidum Závist. 
Pro úplnost uvádíme, že Krajský úřad Středočeského kraje se s připomínkami NPÚ nevypořádal a ve 
věci jiný dokument NPÚ nevystavil. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
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Přílohy (počet svazků 2) 

- kopie dokumentu ze dne 3. 10. 2012 čj. NPU-302/75256/2012 dle textu  
- kopie dokumentu ze dne 29. 9. 2020 čj. NPU-302/67483/2012 dle textu  
 

 


