Vyjádření Ministerstva kultury ČR
Ministerstvo kultury se prověřováním stavu v dané lokalitě věnuje od roku 2019. Celou věc
opakovaně prověřovali jak příslušní pracovníci na odboru památkové péče Ministerstva
kultury, tak z Národního památkového ústavu. Tito pracovníci mají odpovídající odbornou
kvalifikaci a praxi, aby posoudili, zda daná věc je v rozporu se zájmy památkové péče, či nikoliv.
Pověřený pracovník Ministerstva kultury taktéž provedl terénní šetření v předmětné lokalitě,
aby byl prověřen stav věcí v návaznosti na kulturní hodnoty areálu chrámu Navštívení Panny
Marie na sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko u Olomouce. Po
uvážení všech skutečností ministerstvo opakovaně došlo k závěru, že navržená předkládaná
změna je výrazně v rozporu s podmínkami prohlášeného ochranného pásma a opakovaně
uvádělo, že v případě odsouhlasení této změny by došlo k poškození kulturních hodnot
v daném místě. Tyto chráněné kulturní hodnoty jsou stále jednoznačně definovatelné a je
nezbytné je dalšími přístupy ke koncepci lokality posilovat.
Fakt, že v současné době řada staveb podmínky ochranného pásma nerespektuje a narušuje
hodnoty daného území, nezakládá legitimní očekávání ostatních subjektů, aby se dopouštěli
stejného protiprávního jednání v území, což vyplývá z judikatury. Na základě prověřování
všech skutečností pak bylo zjištěno, že stavby na okolních pozemcích byly postaveny
protiprávně nebo na základě výjimky dle dřívějších předpisů. Tímto částečným
znehodnocením území se však nezměnily podmínky v lokalitě tak zásadně, že by mohlo dojít
ke změně ochranného pásma, aniž by došlo k ohrožení kulturních hodnot. Pokud by v tomto
případě ministerstvo jednalo jinak, dopustilo by se protiprávního jednání, jelikož jak jsme výše
uvedli, předkládaná změna je výrazně v rozporu s podmínkami prohlášeného ochranného
pásma. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že si stěžovatelka pozemek pořídila v době, kdy
ochranné pásmo již existovalo, což znamená, že vlastníkem se stala v době, kdy omezení ze
strany památkové péče platila.
Ministerstvo poukazovalo také na fakt, že výstavba v této části Olomouce, je v rozporu nejen
veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem, ale také s platným Územním
plánem Olomouc.
Závěrem uvádíme, že na základě § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, o změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace nebo památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou
působností na návrh krajského úřadu, který tento návrh předem dohodne s ministerstvem
kultury. Krajský úřad od roku 2019 nekontaktoval MK, aby došlo k jednání ohledně návrhu,
tuto skutečnost však byla naprosto opomenuta.

