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D|e rozdě|ovníku

Č j '  l  15o l21 ores,

V Praze dne 26. dubna 2021

Vážený pane předsedo,

Český národní komltét Ico|4oS s Ve|kým Znepokojením s|edUje průběh projednáVání
nového stavebního Zákona V Pos|anecké sněmovně Par|amentu ceské republikY.
Stejně tak jako řada institucí, představitelů krajů, měst a obcí i akademického
prostředí, jsme ,]iž od samého počátku přípravy zce|a kategoricky odmítali prvotní
náVrh nového stavebního zákona zpracovaný v přímém střetu Zá.]mu Hospodářskou
komorou' NáVrh, odmÍtnuý Většinou připomínkových mísi, by| pos|éze po sbžitém
projednáVání upravený tak, aby se e|iminova|y a|espoň některé jeho ne;závažně;ší
nedostatky, které by v důs|edku fatá|ně ohrožova|y naše ku|turní dědictví. Zde
musíme Zdůraznit, že opraveny by|y opravdu ]en ty nejkřiklavější nedostatky, a itak
by|a péče o památky okleštěna až na samou dřeň, a připomínky CNK IcoMos nebyly
vypořádány'

Nynl se aIe tento zcela nepřijateIný a nekvalitní náVrh Vracízpět, formou kompIexního
pozměňovacÍho návrhU pos|ance Ko]ovratníka, a k němU upIatněných da|ších
5arnostatnÝch pozměňovacich návrhů N1áme veké pochybnosti o ton,], Že tento
poíup Je V sou|adu s ústavnlm pořádkem Česke repub||ky a jsme přesvědčeni, že
nemůže Vést ke Vzniku kvalitní legis|ativy na po|i stavebního práva, což by mě| být
hIavní cíl jeho rekodiflkace.
Zce|a se Ztotožňujeme s Ve|mi kritickým postojem ministra ku|tury Lubomíra
Zaorá|ka, kteni' prones| na závěr druhého čtení stavebního Žákona V Pos|anecké
sněmovně: ,,]e a|armující, že ito minimum, které by|o pro ochranu ku|turního
dědictví dohodnuto V mezirezortním připomÍnkovém řízení, nám nyní nenávratně mizí
před ďima...

Považujeme za svoji povinnost Vás Upozornit, Že Česká repub|ika je váZána
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí našeho právního řádu, m|mo jiné
Um|uvou o ochraně světového ku|turního a ořírodního dědictví (sbírka zákonů č|'
159/1991 sb.)' V č|ánku 5 ÚmIuvy se smluvní stát zavazuje za Úče|em zajištění
.'s\! ná.o{ini !toí|ní l(oMos
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Účinných a aktuálních opatření na ochranu, zachování a prezentování kulturního a
přírodního dědictví usi|ovat o přijetí všeobecné po|itiky zaměřené na posí|ení úlohy
kulturního a přírodního dědictví V Životě spo|ečenswí a začlenění ochrany tohoto
dědictví do komp|exních p|ánovacích programů. 14Usíme bohUže| konstatovat, že nyní
projednáVaná podoba stavebního zákona směřuje přesně opačným směrem.

spo|ečná reaktivní monitorovací mise centra světového dědictví UNESCo a rady
Icolvlos Ve své zprávě ze srpna 2019 Vrzva|a sm|uvní stát, Českou repub|iku, aby
by|o centrum světového dědictví informováno o lypracování náVrhů na reformu
staVebního zákona V souvis|osti s potenciá|ními dopady na spráVU památek ku|turního
dědictví (kapito|a 5.I'2 zpráw, doporučení D o1). Nepochybně tím by|o myš|eno, že
centrum světového dědiďVí má b\it informováno před tím, než budou jakéko|iv
náVrtry přijaty Par arnentem ceské repub|lk-V' BohuŽe| ncmáme žádné informace o
tom, Ze oy Ceska repub|lKa |nformova|d centrum světového dědictví jak o viádním
náVrhu stavebního zákona, tak pozměňovacích náVzích up|atněných V Pos|anecké
sněmovně Par|amentu České repubIiky, které nepochybně zásadnÍm způsobern
osIabLlJ, ochrdnu kuIturniho dédicrvi V naší Zeni.

centrum světového dědidví UNEsco V loce 2019 České repub|ice \^i's|ovně
nedoporučilo zavedení aUtomatického povo|ení v připravované nové stavcbní
|egis|ativě' V kapito|e 5.1.2 Zprávy ze srpna 2019 je uvedeno: ,,Navrhované zavedení
.,m|čení státní spráW.. (kdy je souh|as udě|en automaticky po stanovené |hůtě při
neexistenci konkrétního rozhodnutí orgánu), by na zák|adě ZkušenostÍ V .].ných
jurisdikcích neby|o pozitivním krokem k ochraně památek''. Z Výše uvedených důVodů
si Vás dovolujerne požádat, aby, jste nepodpořili |egis|ativní náVrhy, Zavádějící inst.tut
automatickeho povo|ení V ob|astech dot.ikajícÍCh se ku|turního dědictvÍ, a to V
jakékoIiV podobě'

Da|šíVe|mi prob|ematickou věcí, je návrh integrace rozhodování o památkové péči do
stavebních úřadů V ochranných pásmech památkoýých rezervací a zón, ktený byl
obsažen Již ve v|ádním návrhu zákona před|oženém Poslanecké sněmovně. Tento
návrh d|e našich informací také neby| poednán s centrem světového dědiďVí a
dovolujeme si Vyjádřit VážnoU pochybnost o tom, že by by| zjeho strany přijat
k adně. Zde musíme upozo.n]t na skutečnost, že existuje |etltý konf]kt meli UNEsCo
a h|avním městem Praha i Českou repubJikou, kteď se ýiznamně Váže k ochrannému
pásmu pražské památkové rezervace. ]edním z h|avních důvodů, proč Praze hrozi
zápis na seznam památek UNEsco V ohroŽení, je d|ouhodobé nerespektování
doporučení centra světového dědictví a Íady ICol"1oS ohledně \r.ýstavby \.ýško\4'ch
budov na pražské Pankrácké p|áni. Jen pro dop|něnÍ kontextu uvádíme, Že
investorem jedné 2 prob|ematických staveb V tomto místě, u které UNESCo žádá o
její Zastavení, je společnost, která Vehementně prosazuje rekodlfikacl stavebního
práva a jako ýznamný č|en Hospodářské komory se podí|ela na jeho připravé.
Z výŠe uvedených důvodů, zásadně nedoporučujeme os|abení ro|e památkové péče
její integrací do stavebních Úřadů V ochranných pásmech památko\,lich rezervací a
zón' A proto, podporujeme pozměňovací náVrh pos|ance Čižinského, Vedený pod
čÍs|em 7605, kter17 zachovává hájení Veřejného zájmu na úseku státní památkové
péče V jedné soustavě samostatných správních úřadů, Včetně ochranných pásem



památkouých rezervací a zón. To by dle našeho názoru přispě|o k uÍčítému otupení
!^ýhrad ze střany UNESCo, Keré jinak s největší pravděpodobností Zasáhnou no\^y'
stavební zákon jako ce|ek.

Z pohledu ochrany kulturního dědictvi a mezinárodnich ZáVaZků České republiky,
hodnotíme jako nepřijateIný také pozměňovací náVrh pos|ance Ko|ovratníka, Vedený
pod číslem 8008, kteni'převádí pořizování Územně p|ánovacích dokumentací p|ně do
kompetencí obcí a krajů' Tento zce|a nedořešený nóvrh, zpracovaný zástupci pěti
největškh měst, pod nevinně znějící hlavičkou EV. ,,Čtyř městshi'ch artiku|'., Ve
skutečnosti zásadním způsobem ok|ešťUje ochranu Veřejných zájmů V územním
p|ánování a Způsobil by nedozírné dopady do vztahu státu a samospráV' A Ve svém
důs|edku může poškodit i většinu zb\ivajkkh obcí V České repub|ice' Nemůžeme se
také zbavit dojmu, žc sl tírnto egls|ativnírr] náVrhem havní mčsto Praha řcší svůj
'okaIni problem, kdy .]iž 9 let (|), nenI schopno uvést rozpracovaný náVrh sveho
experimentá|ního územního p|ánu (luletropo|itní p|án) do sou|adu s platnou
|egislativou. Přičemž jiná města, také s památkovými rezervacemi, stejný úkol
standardní cestou zv|ád\í za z|omek času. Nepovažujeme proto za vhodné, rozko|Ísat
Územni planování v ce|ó Ceske rcpublice nepromyšleným a odbornou Veřejností
neprodiskutovaným návrhem, ;rvláště pokud exjstují takto záVažné pochybnosti o
jeho motivaci. Ani tento náVrh d|e našich informací neby| projednán s ccntrcm
světového dědictví a Vážné pochybnosti o tom, že by byt přijat kladně, můžeme jen
dop|nit sdě|ením o zásadnkh \^ýhradách, které centrum Vznes|o k náVrhu pražského
l4etropoljtního p|ánu a jeŽ dosud neby|y jeho autory Vypořádány.

Navíc relativizace hodnotov\i'ch Ustanovení při up|atňování Veřejných zá]mů obsažcná
v různých pozměňovacích náVrzích, jen doplňu]e naše obavy Z probíhajícího
Ie9isIatiVního procesu'

Vážený pane předsedo,
jsem přesvědčen, že zejména v dnešni době, kdy budeme pracně zacelovat šrámy
způsobené gIobá|ní pandemií, by by|o krajně nevhodné n.ýo|éVat da|ší spory
s Centrem světového dědictví UNEsco, pod|ehnout úzkým partikulárním zájmům na
úkor ce|ospoIečenských priorit a ohrožovat také žádoucí obnovu ekonomiky
cpětovnýÍ oživením turistického rUchU.
Dovoluji si Vás proto požádat, aby, Jste nepodpoři| přljetí ýše uvedených
legis|ativních návrhů, které jsou V příkrém rozporu se Zéjmy České repub|iky na
ochranu jejÍho kulturního dědictví i v rozporu s jejími mezinárodními záVazky a
naopak podpoři| pozměňovací návrh poslance Člžinského, Vedený pod číslem 7605,
ktení' tomuto riz|ku zamez|

Děkuji Vám Za porozumění

S úctou
Prof. Ing' arc,.ákad. arch. Véc|aV Girsa
prezideni CNK ICON4OS


