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Národní kulturní památka Zámek s opevněním v Pardubicích – oprava omítek
vnějšího líce obvodové hradby a kotvení střechy mobilního pódia v prostoru
hlavního nádvoří.

ROZHODNUTÍ
Účastník řízení:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený správcem
nemovitosti Východočeské muzeum v Pardubicích, sídlo: Zámek 2, 530 02 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení
kultury a památkové péče (dále jen příslušný orgán), obdržel dne 03.03.2017 žádost
Východočeského muzea v Pardubicích o vydání závazného stanoviska k opravě omítek
vnějšího líce obvodové hradby formou náhrady stávající omítky za nový, kapilárně aktivní
omítkový systém PCI Saniment s nátěrem vápennou barvou v odstínu lomené bílé, včetně
výměny poškozených prejzů. Dále kotvení střechy mobilního pódia v prostoru hlavního
nádvoří pomocí zemních vrutů průměru 66 mm, které budou kryté stávající dlažební
kostkou rozměru cca 20 x 20 cm. Všechny navržené práce proběhnou v areálu zámku
v Pardubicích. Žádost obsahovala popis navrhovaných prací, katastrální mapu
s vyznačením rozsahu opravy omítek, technickou zprávu a fotografie současného stavu,
prováděcí dokumentaci stavby „Založení zastřešení mobilního pódia Zámek Pardubice
pomocí zemních vrutů“, zpracovanou firmou PRODIN a.s. Pardubice v únoru 2016, pod
č. zakázky 31111/16/313, popis současného stavu zádlažby s fotografií a neoznačený
výkres nazvaný „Detail uložení kotvy pod povrchem stávající dlažby“, doklad o vlastnictví
a doklad o oprávnění jednat za právnickou osobu.
Příslušný orgán k uvedené žádosti podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon)
a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto

závazné

stanovisko:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je provedení prací podle
výše uvedené žádosti z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.
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Odůvodnění
Příslušný orgán státní památkové péče pro národní kulturní památky provedl řízení
k žádosti Východočeského muzea v Pardubicích o vydání závazného stanoviska k opravě
omítek vnějšího líce obvodové hradby a kotvení střechy mobilního pódia v prostoru
hlavního nádvoří v areálu zámku v Pardubicích. Žádost obsahovala dostatečné podklady
pro rozhodnutí v dané věci a práce byly před jejím podáním konzultovány s orgánem
památkové péče i se zástupcem Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ). Tímto podáním došlo k zahájení správní řízení
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád).
Zámek s opevněním v Pardubicích byl prohlášen národní kulturní památkou
nařízením vlády ČR č. 50/2010 Sb., ze dne 08.02.2010, o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky s účinností od 01.07.2010.
Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 památkového zákona bylo ve věci vydáno
písemné vyjádření NPÚ pod číslem jednacím NPÚ – 361/20597/2017, vypracované
Ing. arch. Janem Kadlecem dne 03.04.2017. Ve vyjádření se uvádí, že NPÚ považuje
předloženou žádost za přijatelnou, při respektování stanovených podmínek. Příslušný
orgán zjistil, že stanovené podmínky současně obsahuje i návrh účastníka řízení, proto je
nepřevzal do výroku tohoto závazného stanoviska.
Účastníku řízení nebyla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dána
možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, protože jeho návrhu se v plném rozsahu
vyhovuje.
Příslušný orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost z hlediska jejího
souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel
z předložené žádosti, písemného vyjádření NPÚ a znalosti místních poměrů. Došel
k závěru, že oprava omítek je přípustná, protože stávající omítky byly provedeny kolem
roku 2010 a dnes jsou z větší části degradované a dožilé zejména vlivem zemní vlhkosti,
působící na hradbu z důvodu rozdílné výšky terénu na jejích stranách. Omítkový systém
s nátěrem vápnem byl již v areálu v minulosti aplikován s dobrými výsledky jak v oblasti
trvanlivosti, tak zejména ve vztahu k tradiční barevnosti a výslednému vzhledu, který zcela
odpovídá tradičnímu historickému způsobu provádění omítek.
Příslušný orgán se ztotožňuje s názorem uvedeným ve vyjádření NPÚ, že konstrukce
zastřešení mobilního pódia bude v historickém prostředí čestného dvora výrazně rušivým
prvkem. Toto řízení však není řízením o povolení tohoto prvku v zámeckém prostoru,
protože toto řízení proběhlo již před mnoha lety. Samotné kotvení pódia neznamená nijak
rušivý zásah do prostoru čestného dvora, protože se jím nezmění vzhled národní kulturní
památky, proto je považováno za přípustné.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81 až 83 správního řádu odvolat do 15 dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu kultury České republiky, a to podáním učiněným
u Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové péče.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Mgr. Bc. Milan Novák
vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu

Na vědomí:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích
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