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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č.12/2012 

Č.j.:  MJ/48694/2012  

   

 

1) 

V působnosti obce s rozšířenou působností Jeseník jako orgánu státní památkové péče se 

nacházejí následující památkové zóny a ochranná pásma 

Javorník : 

–  Městská památková zóna 

– Ochranné pásmo zámku Jánský vrch 

– Ochranné pásmo kostela sv. Kříže  

Vidnava: 

– Městská památková zóna 

Zlaté Hory: 

– Městská památková zóna Zlaté Hory 

– Vesnická památková zóna Rejvíz 

– Vesnická památková zóna Horní Údolí, Dolní Údolí 

Jeseník: 

– Ochranné pásmo Vodní tvrze 

2) 

Ano, jak v památkových zónách, tak v ochranných pásmech kulturních památek došlo 

k povolení osazení plastových oken.  

 

3) 

Počty jsou uvedené pouze pro městské a vesnické památkové zóny, a to z důvodu, že 

v ochranných pásmech kulturních památek orgán státní památkové péče běžně povoluje užití 

plastových oken.  

V roce 2008 – 2 souhlasné závazné stanoviska k plastovým oknům 

V roce 2009 – 6 souhlasných závazných stanovisek k plastovým oknům 

V roce 2010 - 2 souhlasné závazné stanoviska k plastovým oknům 

V roce 2011- 3 souhlasné závazné stanoviska k plastovým oknům 

V roce 2012- 2 souhlasné závazné stanoviska k plastovým oknům 

Tento výčet se týká pouze období  2008-2012. Orgán státní památkové péče vede spisy 

v elektronické podobě až od roku 2008. Přestože jsou spisy vedeny elektronicky jsou námi 
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poskytnuté údaje pouze orientační. Orgán státní památkové péče nemá ze zákona takovouto 

evidenci za povinnost vést. Vzhledem ke skutečnosti, že požadované informace jsou součástí 

jednotlivých spisů a vyhledávání požadovaných informací by bylo značně časově náročné, 

považujeme za důležité upozornit žadatele, že dle vydaného a zveřejněného sazebníku úhrad 

za poskytnutí informací – písm. d) Sazebníku činí osobní náklady za zpracování a 

vyhledávání informace 100 Kč,- Kč za každou započatou hodinu.  

Z těchto důvodů žadatele vyzýváme, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy upřesnil 

svoji žádost, zda požaduje poskytnutí přesných informací o počtu vydaných souhlasných 

závazných stanovisek s plastovými okny, a to i za roky předcházející 2008 a případně od 

kterého roku počínaje požaduje svou informaci. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. 

b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  upozorňujeme, že nebude-li žádost ve stanovené lhůtě doplněna bude rozhodnuto o 

odmítnutí žádosti.  

 

 

Ing. Zuzana Kořenková 

Městský úřad Jeseník 

Odbor stavebního úřadu, 

majetku a investic 

Tel.: + 420 584 498 135 

E-mail: zuzana.korenkova@mujes.cz 
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