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STATUT INTERNÍ ODBORNÉ KOMISE

1.  Interní komise
1.1. Interní odborná komise NPÚ, Územního odborného    v Praze (dále 

jen Interní komise) se  ve smyslu  XXXI, odstavce 7 Hlavního   
NPÚ jako specializovaný poradní orgán   objektivitu rozhodování a 
transparentnost posuzování složitých a  sledovaných  obnovy 
v  územního odborného  a formulující odborná stanoviska ke kauzám, 
které se dotýkají památkového fondu a   památkových území 

 kraje.

2. Úkoly Interní komise
2.1. Interní komise posuzuje  zásadních akcí obnovy kulturních památek, zásahy do jejich 

hmotné podstaty i  využití a závažné stavební úpravy  i  
 v   územích  jejich  související s dostavbou nebo 

demolicemi 
2.2.  posuzování   objemového,  materiálového a výtvarného 

  staveb a území, i  prostorových   metodické 
materiály NPÚ a rozhoduje v souladu s  zájmem na  kulturních 

2.3.  objektivní posouzení   a operativní projednání závažných 
otázek památkové obnovy.

3. Složení a jmenování Interní komise
3.1. Interní komise je složena z  odborných  Národního památkového ústavu, 

Územního odborného    v Praze. Komise má sedm   
Interní komise jmenuje a odvolává  územního odborného  Jmenování se 
provádí na dobu   v interní komisi zaniká  formulovaným vzdáním 
se funkce nebo odvoláním z funkce.

4. Práva a povinnosti  Interní komise
4.1.   v Interní komisi se  zavazuje, že se bude  jejího zasedání a  

  bude využívat získané znalosti a zachovávat nestrannost.
4.2.  Interní komise  jednáních prezentují odborný osobní názor.
4.3.  na jednání oznámí  komise  tajemníkovi Interní komise. Tajemník  

 na jednání komise jiného pracovníka, znalého dané kauzy.

5. Jednání Interní komise
5.1. Jednání Interní komise   komise, jímž je vedoucí odboru  o památkový fond 

ÚOP.  zodpovídá za její  V      
 jiného  komise.

5.2. Návrhy k projednání komisí  zejména garanti území a specialisté OPPF po 
souhlasu svého vedoucího tajemníkovi Interní komise.

5.3. Tajemník Interní komise sestavuje na    pracovní program 
zasedání a  pozvání  Interní komise. Podklady pro zasedání  vždy 

 odborný pracovník  akci k projednání. Tajemník informuje  Interní 
komise o  uložení dokumentace a možnosti jejího prostudování.
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5.4. Interní komisi svolává její tajemník po konzultaci s  dle aktuální  Zasedání 
komise je možné  i jako výjezdní, v   realizace projednávané 
akce.

5.5. Na jednání komise jsou v      komise další pracovníci ÚOP 
ve funkci referujících,  je možné  zástupce investora, projektanta atd.,  
seznámí komisi se , 

5.6. Jednání a zpracování  Interní komise   a  tajemník 
komise.

5.7. O  návrzích vede  jednání formou  diskuse tak, aby byly 
 a prodiskutovány názory jednotlivých  komise s cílem  ke  

5.8. Z jednání Interní komise se  zápis, v  jsou zaznamenány všechny názory  
Interní komise, výsledky  hlasování a   komise s jeho 

 
5.9.  komise   komise  ÚOP k odsouhlasení.  Zápis 

z jednání Interní komise s odsouhlasením nebo   je podkladem pro 
další jednání, respektive k vypracování písemného  k projednávané kauze.

5.10.V   lze  komise, schválené  poskytnout   
           investorovi nebo jeho  zástupci. 


