STATUTÁRNÍ

MĚSTO OLOMOUC

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

Č. j. SMOL/042161/2020/OPP/She
Spisová značka: S-SMOL/033869/2020/OPP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci dne 11.02.2020

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Natalie Sheetyová, dveře č. 1.11
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Vlasta Kauerová
Telefon:
588488134
E-mail:
natalie.sheetyova@olomouc.eu

Žadatel:

Částečné poskytnutí informace
Dne 03.02.2020 byla Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče doručena Vaše žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. V žádosti požadujete kopie následujících dokumentů, cituje se:
“ Odborného posudku týkajícího se cymbálů, který vypracoval
Těch částí projektové dokumentace rekonstrukce radnice, které se týkají cymbálů
Těch zápisů ve stavebním deníku rekonstrukce věže radnice, které se týkají cymbálů“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme následující
informace:
1) V části Vaší žádosti týkající se odborného posudku poskytujeme dokument „Historická a technická
analýza zvonů na věži olomoucké radnice a návrh na jejich využití“ zpracovaný
v celém rozsahu včetně fotografií se souhlasem autora, a to přílohou v elektronické podobě na Vámi
uvedenou elektronickou adresu.
2) Jelikož v současné době existuje pouze návrh na zhotovení nové konstrukce umístění cymbálů v atriu
radnice (v této věci zatím nebylo zahájeno správní řízení), má správní orgán k dispozici pouze výkresy,
které byly přílohou zápisu z kontrolního dne 17.1.2020 akce radnice Olomouc – oprava fasády a věže.
Tyto výkresy na straně 5-6 zápisu Vám poskytujeme namísto požadované projektové dokumentace
v elektronické podobě na Vámi uvedenou elektronickou adresu.
Ve věci repase hodinových cymbálů s příslušenstvím a repase zvonu věže olomoucké radnice bylo
odborem památkové péče Magistrátu města Olomouce vydáno rozhodnutí ze dne 14.1.2020, č.j.:
SMOL/013155/2020/OPP/Ka, sp.zn. S-SMOL/314381/2019/OPP. Podkladem pro vydání rozhodnutí byl
Záměr na repasi hodinových cimbálů s příslušenstvím a repasi signálního zvonu ze dne 25. 11. 2019
firmy
se sídlem v Brodku u Přerova.
V současné době jsou zvony v této dílně deponovány a probíhají na nich restaurátorské práce. Hodinové
cymbály, zvon, železná konstrukce cymbálu a kladiva bití hodin nejsou kulturními památkami a nejsou
zapsané v rejstříku movitých kulturních památek.

3) V části týkající se zápisů ze stavebního deníku Vám správní orgán nemůže poskytnout požadované
informace, jelikož stavební deník nemá k dispozici. Stavební deník se nachází na stavbě, kde je
oprávněným osobám nepřetržitě zpřístupněn. Stavební deník je dokument podle § 157 stavebního zákona,
jehož vedení a nakládání s ním podléhá režimu tohoto zákona, přičemž stavební zákon nikterak
neupravuje povinnost povinných osob (tedy zhotovitele stavby) předat stavební deník k dispozici
správnímu orgánu k poskytnutí požadované informace.
Nicméně Vám správní orgán poskytuje část zápisu z posledního kontrolního dne 5.2.2020, týkající se
cymbálů (str. 2), taktéž v elektronické podobě.

Mgr. Vlasta Kauerová
vedoucí odboru památkové péče

Přílohy:
- odborný posudek
vč. fotografií
- návrh na zhotovení nové konstrukce
- zápis z kontrolního dne 5.2.2020
Rozdělovník:
- spis

