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Váš dopis čj. / ze dne:
Naše čj.:
Vyřizuje:
Spisový znak:

Telč 14. 5. 2018

Most přes Balinku ev. č. ev. č. 597007-94x-M1a na ulici Třebíčská. Velké Meziříčí, okres Žďár nad 

Sázavou, Kraj Vysočina, v katastrálním území Velké Meziříčí.

Vážený pane,

dne 11. 5. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o informace a znění příslušných stanovisek a rozhodnutí 

ve věci rekonstrukce mostu přes řeku Balinku na ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí. K Vaší žádosti 

Vám sdělujeme následující:

Předmětný most se svojí nedílnou částí nachází na území Městské památkové zóny Velké Meziříčí a 

proto Městský úřad, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Úsek státní památkové péče (dále jen 

„Městský úřad VM“) zahájil správní řízení pro vydání závazného stanoviska státní památkové péče. 

V souladu s § 14 zákona 20/1987 Sb. se městský úřad spisem č. j. VÝST/40026/2017-volfo 

/5974/2017 ze dne 20. 10. 2017 obrátil na odbornou organizaci Národní památkový ústav v Telči 

(dále jen „odborná organizace“ a „NPÚ, ÚOP v Telči“) se žádostí o vypracování písemného

vyjádření. Před vypracováním písemného vyjádření proběhlo dne 8. 11. 2017 jednání na půdě 

městského úřadu se zástupcem Města Velké Meziříčí (starosta), zástupci odborů Městského úřadu 

VM (vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje, zástupce správního orgánu památkové péče, 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství) a zástupci NPÚ, ÚOP v Telči (specialista na 

technické památky, tajemník prohlašovací komise referátu evidence nemovitých památek), 

z jednání byl pořízen zápis. Písemné vyjádření odborné organizace bylo vypraveno spisem č. j. NPU-

372/83089/2017 ze dne 13. 11. 2017. Městský úřad VM vydal závazné stanovisko spisem č. j. 

VÝST/45818/2017-volfo /5974/2017 ze dne 16. 11. 2017. Z důvodu předpokladu pro nezákonnost 

vydaného závazného stanoviska městského úřadu byl ze strany odborné organizace podán podnět 

na zahájení přezkumného řízení závazného stanoviska k nadřízenému správnímu orgánu Krajskému 

úřadu Kraji Vysočina, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen „Krajský úřad“) 

spisem č. j. NPU-372/97687/2017 ze dne 12. 12. 2017. Krajský úřad přezkumné řízení zahájil a svým 

NPU-372/37669/2017
Jan Klimeš / 778 700 094

Vážený pan
Petr Velička
U Vody 1194/10
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Datová schránka: t73g6fg
186

Odpověď na žádost o poskytnutí informace NPÚ v souladu se zákonem 106/1999 Sb.



Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči | Hradecká 6, 588 56 Telč
T +420 567 213 116 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 2/2

rozhodnutím č. j. KUJI 8883/2018 (sp. zn. 492/2017) ze dne 30. 1. 2018 zrušil závazné stanovisko 

Městského úřadu VM. Ve svém rozhodnutí Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Krajského úřadu uvádí, že současně s tímto rozhodnutím podává podnět k příslušnému 

nadřízenému orgánu Městského úřadu VM, kterým je Odbor dopravy a silničního hospodářství, 

k přezkoumání samotného rozhodnutí městského úřadu, jehož výsledek nám není v tuto chvíli 

znám.

Kopie uvedených spisových dokumentů v anonymizované podobě obsažených osobních údajů 

naleznete v přílohách této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Pavel Macků

ředitel NPÚ, ÚOP v Telči

Přílohy:

- Žádost městského úřadu o vypracování písemného vyjádření odborné organizace č. j. 

VÝST/40026/2017-volfo /5974/2017 ze dne 20. 10. 2017

- Písemné vyjádření odborné organizace č. j. NPU-372/83089/2017 ze dne 13. 11. 2017

- Závazné stanovisko městského úřadu č. j. VÝST/45818/2017-volfo /5974/2017 ze dne 16. 

11. 2017

- Podnět k zahájení přezkumného řízení závazného stanoviska městského úřadu 

k nadřízenému správnímu orgánu č. j. NPU-372/97687/2017 ze dne 12. 12. 2017

- Rozhodnutí krajského úřadu o zrušení závazného stanoviska městského úřadu č. j. KUJI 

8883/2018 (sp. zn. 492/2017) ze dne 30. 1. 2018
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