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Telč     

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Čajkovského čp. 35, 
Jihlava 

 
Vážený pane, 

 

obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci 
objektu Čajkovského čp. 35 v Jihlavě, kde nás žádáte o poskytnutí dokladu, který jsme 
vydali ohledně podoby vstupních dveří dotčeného domu.  

 

V dané věci sdělujeme následující:  

Obnova předmětného domu byla s Národním památkovým ústavem, územním odborným 
pracovištěm v Telči (dále jen ÚOP TE) projednávána za účasti architekta a tehdejšího 
vlastníka objektu. Vzhledem k tomu, že byl dům v 90. letech z větší části zbořen a postaven 
znovu, bylo rozhodnuto, že dům může mít soudobou redakci, což platí i u detailů včetně 
dveří, na které jste vznesl dotaz. Ve věci bylo vydané Rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy 
(MMJ), stavebního úřadu, oddělení památkové péče čj. MMJ/SÚ/210735/2020-LaJ ze dne 
12. 10. 2020, které Vám na žádost MMJ může poskytnout. Před vydáním tohoto 
Rozhodnutí bylo naše pracoviště MMJ osloveno v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 
zákona o státní památkové péči dne 7. 8. 2020 o vydání odborného vyjádření. ÚOP TE se 
v zákoně stanové lhůtě nestihl Magistrátu vyjádřit, proto bylo předmětné Rozhodnutí MMJ 
vydáno bez tohoto podkladu. Jde o pochybení, za nějž byla odpovědnému pracovníku ÚOP 
TE udělena výtka a bylo mu sníženo finanční osobní ohodnocení. V dané věci Vám tedy 
nemohu, z výše uvedeného důvodu, poskytnout odborné vyjádření ÚOP TE.  
 
Děkuji za pochopení, s pozdravem 
 
Mgr. Pavel Macků 
ředitel územního odborného pracoviště v Telči 
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