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Pro formulování odborných stanovisek ke složitějším kauzám památkové obnovy
památkového fondu kraje Vysočina je u NPÚ ÚOP v Telči zřízena Interní komisi památkové
péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči. Její členové
jsou jmenováni rozhodnutím ředitele NPÚ ÚOP v Telči.
I. Zřízení Interní komise
Interní komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Telči (dále jen Interní komise) se zřizuje jako specializovaný
poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost
posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti
územního odborného pracoviště a formulující odborná stanoviska ke kauzám, které se
dotýkají památkového fondu kraje Vysočina.
II. Úkoly interní komise
a) Interní komise posuzuje záměry zásadních akcí obnovy kulturních památek,
zásahy do jejich hmotné nebo formální podstaty a závažné stavební úpravy
veřejných i neveřejných prostorů v plošně chráněných územích či jejich změny
související s dostavbou nebo demolicemi objektů. Dále posuzuje zásadní
stavební zásahy v památkově chráněných areálech (např. zámeckých, hradních,
klášterních).
b) Při posuzování změn objemového, dispozičního, materiálového a výtvarného
řešení chráněných staveb a území a změn prostorových vztahů respektuje
metodické materiály a rozhoduje v souladu se zásadami památkové péče.
c) Zajišťuje objektivní posouzení předložených návrhů a operativní projednání
závažných problémů památkové obnovy.
III. Složení Interní komise
a) Interní komise je složena z řad odborných pracovníků Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Telči. Členy Interní komise jmenuje
a odvolává ředitelka územního odborného pracoviště. Jmenování se provádí na
dobu neurčitou.
b) Členství v interní komisi zaniká:
 vzdáním se funkce
 odvoláním z funkce
c) Jednání Interní komise řídí předseda komise, kterým je vedoucí odboru péče o
památkový fond. Zodpovídá za její činnost. V případě zaneprázdnění může
předseda pověřit jiného člena komise. Na jednání komise jsou v případě
potřeby předsedou přizváni kromě členů komise i další odborní pracovníci NPÚ,
územního odborného pracoviště v Telči, podle programu jednání. Program
jednání sestaví tajemník komise a alespoň týden před konáním komise ho zašle

jednotlivým členům. Z průběhu jednání komise je vyhotoven zápis, ve kterém
jsou zformulovány závěry Interní komise.
d) Tajemník Interní komise může podle potřeby a povahy projednávaného zásahu
přizvat k jednání mimo její členy externí experty nebo další pracovníky
Národního památkového ústavu, kteří zdůvodní zaujaté stanovisko.
IV. Práva a povinnosti členů Interní komise
a) Přijetím členství v Interní komisi se člen zavazuje, že se bude zúčastňovat jejího
zasedání a při plnění úkolů bude využívat získané znalosti a zachovávat
nestrannost.
b) Členové Interní komise při jednáních prezentují odborný osobní názor.
c) Neúčast na jednání oznámí člen komise předem tajemníkovi Interní komise.
Tajemník může přizvat na jednání komise jiného pracovníka, znalého dané
kauzy.
d) Člen Interní komise se může své funkce vzdát dopisem řediteli územního
odborného pracoviště NPÚ v Telči.
V. Jednání Interní komise
a) Návrhy k projednání předkládají garanti území a specialisté po projednání
s vedoucím oddělení tajemníkovi Interní komise.
b) Tajemník Interní komise sestavuje na základě předložených návrhů pracovní
program zasedání a zabezpečuje pozvání členů Interní komise. Podklady pro
zasedání připravuje vždy příslušný odborný pracovník předkládající akci
k projednání. Tajemník informuje členy Interní komise o místě uložení
dokumentace a možnosti jejího prostudování.
c) Interní komisi svolává její tajemník pravidelně, dle aktuální potřeby.
Ve složitějších případech se zasedání komise pořádá jako výjezdní, v místě
projednávané akce.
d) Jednání a zpracování závěrů Interní komise organizačně připravuje a zajišťuje
tajemník komise.
e) O předložených návrzích se vede jednání formou řízené diskuse tak, aby byly
ujasněny a prodiskutovány názory jednotlivých členů s cílem dospět
k společnému závěru.
f) Z jednání Interní komise se pořizuje zápis, ve kterém jsou zaznamenány i
rozdílné názory členů Interní komise nebo minoritní votum při případném
hlasování a závěrečné doporučení komise s jeho odůvodněním.

PhDr. Martina Veselá
ředitelka NPÚ ÚOP v Telči
V Telči dne 1. 9. 2014

