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JUDr. František Mikeš
1. náměstek ministra kultury

- i.

V Praze dne Z 6 října 2 0 10
Č .j.: M K 19907/2010 POD

Vážený pane.
obdržel jsem prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o přehodnocení stanoviska ke
změně ě. 9 UPN SÚ Břeclav, která se týká realizace fotovoltaické elektrárny na území Lednicko
valtického areálu, který byl v roce 1992 pro své významné kulturní hodnoty prohlášen za
krajinnou památkovou zónu a v roce 1996 zapsán jako unikátní doklad jedné z nejcennějších
kulturních a umělecky utvářených krajin na světě na Seznam světového dědictví.
Informoval jsem se o postupu v dané věci a zjistil jsem. že Ministerstvo kultury vydalo
v dané věci několik svých stanovisek, ve kterých vyslovilo nesouhlas s umístěním technických
utilitárních staveb a novotvaru, mezi které lze zařadit i fotovoltaické elektrárny, a to stanovisko
k zadání změny ě. 9 ze dne 8. 8. 2008 pod ě.j. 9161/2008. Toto stanovisko Ministerstvo kultury
potvrdilo na základě Vašeho dalšího požadavku svým stanoviskem ze dne 8. 6. 2009 pod ě.j.
1967/2009.
Dále Ministerstvo kultury obdrželo prostřednictvím datové schránky Oznámení o
společném jednání o návrhu změny č. 9 UPNSU Břeclav ze dne 22. 2. 2010. Zástupkyně
zdejšího úřadu se zúčastnily tohoto jednání, provedly místní šetření, a následně k tomuto
požadavku vydalo Ministerstvo kultury stanovisko č.j. 4427/2010 ze dne 31.3.2010.
Protože nedošlo od vydání stanoviska Ministerstva kultury k žádným změnám, které by
tento záměr ovlivnily, ministerstvu nezbývá než potvrdit své stanovisko vydané dne 31.3. 2010.
Pokud jsou výše uvedená stanoviska v rozporu s Vašimi cíly, je Vám dána možnost
využít právního postupu, tj. možnost řešit tento rozpor na úrovni příslušných ústředních
správních úřadu.
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Vážený pan
Ivan Sulovský
Vedoucí odboru stavebního řádu a územního plánování
Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

