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Invalidovna - sdělení Národního památkového ústavu

Vážená paní ředitelko,
v reakci na Váš dopis čj. UZSVM/A/26412/2017-HMU2, který Národní památkový ústav (dále jen
NPÚ) obdržel dne 1. 6. 2017, se důrazně ohrazuji proti Vašemu tvrzení, že NPÚ dostatečně
nedoložil podklady potřebné k prokázání účelnosti a efektivity k převodu příslušnosti hospodařit
s nemovitostmi v areálu Invalidovny na NPÚ. Všechny podklady v nadstandardní podobě včetně
potřebnosti a efektivity byly Vašemu úřadu odeslány 14. 9. 2016 a následně doplněny dne 14. 11.
2016 a dne 20. 1. 2017 a to i přesto, že NPÚ od UZSVM neobdržel žádné relevantní podklady,
na základě kterých by mohl požadované informace zpracovat (myšleno především zaměření,
energetická náročnost apod.). Pro právní jistotu Vám tedy opětovně tyto materiály zasílám jako
přílohu tohoto dopisu a současně Vás upozorňuji, že zájem NPÚ na převod nemovitosti i nadále
trvá.
Řešení jednorázového financování obnovy této mimořádně hodnotné národní kulturní památky
je předmětem jednání mezi vrcholnými představiteli rezortů kultury a financí. S ohledem na
aktuální změnu ve vedení ministerstva financí budou jednání ze strany rezortu kultury v nejbližší
době obnovena. V kontextu výše uvedeného Vás proto žádám o správnou interpretaci materiálů,
které Vám byly poskytnuty ze strany NPÚ.
Děkuji za pochopení a dosavadní spolupráci.
S pozdravem

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
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Přílohy (počet svazků):
- sdělení NPÚ ze dne 14. 9. 2016 (1 soubor)
- návrh využití budovy Invalidovny pro účely rezortu kultury – plány 1. A 2. podlaží (2 soubory)
- sdělení NPÚ ze dne 14. 11. 2016 (1 soubor)
- investiční záměr textová a grafická část včetně plánové dokumentace a harmonogramu
obnovy (2 soubory)
- předpokládané provozní náklady před a po obnově areálu (1 soubor)
- dopisy ředitelů příspěvkových organizací (1 soubor)
- sdělení NPÚ ze dne 20. 1. 2017 (1 soubor)
- vyjádření ředitelky Pražského sboru, PhDr. Evy Sedlákové, ze dne 19. 1. 2017 (1 soubor)
- vyjádření náměstka ministra kultury pro řízení sekce ekonomické a provozní Ing. René
Schreiera, ze dne 11. 1. 2017 (1 soubor)
Na vědomí:
- Ministerstvo kultury
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