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e_podatelna
Od:
Odesláno: 14. listopadu 2012 14:02
Komu:

epodatelna@blansko.cz; mu@boskovice.cz; e_podatelna@breclav.eu; posta@bucovice.cz;
epodatelna@muhodonin.cz; posta@hustopece-city.cz; posta@muiv.cz; posta@radnice.kurim.cz;
urad@mukyjov.cz; podatelna@mikulov.cz; eposta@mkrumlov.cz; info@pohorelice.cz;
posta@mesto.rosice.cz; podatelna@meuslavkov.cz; posta@slapanice.cz; urad@tisnov.cz;
posta@veseli-nad-moravou.cz; posta@meuvyskov.cz; info@muznojmo.cz;
posta@zidlochovice.cz

Předmět: Žádost o poskytnutí informace

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
Kolik památkových zón a v kterých městech (obcích) leží v územní působnosti Vašeho
správního orgánu?
Došlo v některé z uvedených památkových zón k povolení osazeníplastových oken?
Pokud ano, v kolika případech a v jakých letech?
Poskytnutí informací mi postačuje v elektronické podobě formou e-mailu.
S poděkováním za poskytnuté informace
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU
Č.j.:

MUBR 78 401/2012-411/Ha

V Břeclavi 19. 11.2012.
Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 14. 11. 2012 obdržel Městský úřad Břeclav, odbor školství, kultury, mládeže a sportu, příslušný k
výkonu státní správy v oblasti památkové péče, Vaši žádost o poskytnutí informací, týkajících se výkonu
státní památkové péče, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
Kolik památkových zón a v kterých městech (obcích) leží v územní působností Vašeho správního
orgánu?
Do působnosti města Břeclav, obce s rozšířenou působností, z hlediska výkonu státní památkové péče
spadají dvě památkové zóny, a to památková zóna lednicko-valtického areálu a městská památková zóna
Valtice.
Hranice památková zóny lednicko-valtického areálu se nacházejí na katastrálních územích obcí Rakvice,
Břeclav, Poštomá, Charvátská Nová Ves, Lednice, Ladná, Podivín, Valtice, Úvaly, Sedlec, Nejdek,
Bulhary, Přítluky. Zastavěných částí obcí se dotýká památková ochrana u těchto obcí: Poštorná.
Charvátská Nová Ves, Lednice, Valtice, Nejdek a Bulhary. Městská památková zóna Valtice se nachází
pouze na území Města Valtice.
Došlo v některé z uvedených památkových zón k povolení osazení plastových oken?
Ano, došlo.
Pokud ano, v kolika případech a v jakých letech?
V památkové zóně lednicko-valtického areálu jsou plastová okna vzhledem ke stanovené památkové
ochraně povolována. Lednicko-valtický areál je uměle vytvořeným krajinářským komplexem
s množstvím drobných staveb (saletů), přirozenými centry jsou zámky v Lednici a ve Valticích. Hodnota
zóny spočívá v kompozici saletů, krajiny a sídel. Z hlediska sídel jsou z pohledu památkové péče.
sledovány jejích konfigurace a rozvoj tak, aby nedocházelo k poškozování charakteru krajinné
památkové zóny. Vyhláška ministerstva kultury ČR, o prohlášení lednicko-valtického areálu za
památkovou zónu, takto stanoví i podmínky ochrany a péče o toto území, kdy je nutno brát zřetel na
charakter, prostorové uspořádání a měřítko jednotlivých nemovitostí, sídel a krajiny v zóně. V podstatě
se jedná o krajinnou zónu, tudíž není potřeba požadovat po vlastnících řadových nemovitostí dřevěná
okna, vyjma objektů kulturních památek.
V městské památkové zóně Valtice došlo k povolení osazení plastových oken ve čtyřech případech, a to
v případě rekonstrukce kuchyně nemocnice z důvodů ekonomických a veřejné prospěšností stavby a dále
v případě bloku panelových domů a dvou bytových domů, kdy by dřevěná okna působila architektonicky
nevhodně. Ve všech případech se jedná o stavby ze 70. až 80. let minulého století, které jsou rušivé,
avšak nelze je asanovat, ani jinak přizpůsobit vzhledu okolních historických objektů.

Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska památkové péče jsou zde požadována okna dřevěná. Tento
požadavek je stanoven na vybraných územích MPZ také platným územním plánem města Valtice.
Závazné stanovisko k osazení oken na objektu kuchyně nemocnice bylo vydáno v roce 2010, závazná
stanoviska k výměně oken na bytových domech v roce 2006 a k bloku panelových domů byla vydána
v roce 2003 a 2004.
Odpověď zasíláme na Vaši žádost v elektronické podobě ve formátu PDF na Vámi uvedenou e-mailovou
adresu.
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Mgr. Zdeňka Baková
vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a sportu

Městský úřad Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav

tel: 519 311401
fax: 519 326 363

otisk úředního razítka

emaikvíera.hanakova@breclav.org
www.breclav.org

