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Info dle z.č. 106/1999 Sb. - k.ú. Svinišťany, obec Dolany, část obce Svinišťany, sloup se sochou 
Panny Marie, restaurátorské práce 

 

Vážená paní, 
 
     dne 10.1.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se 
sloupu se sochou Panny Marie u Svinišťan (k.ú. Svinišťany, obec Dolany, část obce Svinišťany, parc.č. 
209/1, rejstř.č. ÚSKP 45801/6-1597), prací na obnově, jejich stádia. Požadováno bylo sdělení, kdy 
bude sloup vrácen případně příčiny, které tomu brání. 
 
     Naše vyjádření vychází z informací kolegyně, které agenda náležela. Je ale nyní na mateřské 
dovolené. V současnosti problematiku restaurování v tomto zájmovém území zpracovává kolegyně, 
která v inkriminované době v Národním památkovém ústavu, ÚOP v Josefově nepracovala.  
 
     Během 1. etapy obnovy v roce 2017 pan restaurátor Kašpar v průběhu prací odstoupil od smlouvy 
a odešel od rozpracovaného díla. Kvůli státní dotaci však musely být práce alespoň této 1. fáze 
hotovy, zbylé byly provedeny narychlo jinou osobou, ale bohužel nekvalitně a některé v rozporu 
s projektem a platným závazným stanoviskem památkové péče. V rámci urovnání věcí bylo obci 
nařízeno příslušným výkonným orgánem památkové péče (MěÚ Jaroměř, odbor výstavby, úsek 
památkové péče), aby nechal vypracovat nový projekt – záměr obnovy, který napraví stávající stav a 
se kterým bude souhlasit i NPÚ ÚOP v Josefově. Obec ale nic dlouho nečinila. NPÚ ÚOP v  Josefově  
dal v roce 2020 MěÚ Jaroměř, odboru výstavby, úseku památkové péče (p. J. Svatoš) podnět ke 
svolání jednání a výzvu, aby ve věci konal. Při jednání dne 4.6.2020 bylo shlédnuto, kde a v jakém 
stavu je kulturní památka prozatím uložena a obec Dolany byla jako vlastník řešené kulturní památky 
vyzvána, aby zajistila nový projekt obnovy a věc se mohla dát opět do pohybu. Obec Dolany nový 
projekt nechala zpracovat, ale nebyl zpracován kompletně tak, jak bylo dohodnuto (chyběla část 
týkající se základu a jeho odizolování proti vibracím). Proto nebyl tento projekt předložen k novému 
správnímu řízení pro vydání nového závazného stanoviska.  
     Dle našich informací nedošlo od této doby k žádnému dalšímu jednání. Nyní je tedy celá záležitost 
v rukou obce Dolany. Doporučujeme Vám proto obrátit se přímo na ni jako na vlastníka kulturní 
památky.  
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Balský 
ředitel 


