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Senát Parlamentu České republiky
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1

Věc:

Zodpovědnost úředníků za vydaná stanoviska a vyjádření v investiční výstavbě,
záchrana zámeckého parku v Liblíně u Rokycan.

V příloze Vám posíláme dopis, kterým se znovu obracíme na Ministerstvo kultury ČR se žádostí
o pomoc v případě zámeckého areálu v Liblíně. Chceme zaměřit Vaši pozornost nejen na zámek
Liblín, ale na obecnou problematiku, kterou tato kauza představuje.
Problém vznikl pochybením úředníka NPÚ v Plzni. NPÚ svého zaměstnance sice potrestal, ale odmítá za vyjádření, která učinil v územním i stavebním řízení, přijmout odpovědnost - údajně pro jeho formální nedostatky. Rovněž ministerstvo kultury na základě podrobného prozkoumání celé kauzy vinu NPÚ odmítá a případ odložilo. Takže chybné stanovisko jednoho nekompetentního úředníka je nevratné a realizaci kontroverzní novostavby a s ní i zničení kulturní památky nelze žádnými
opravnými prostředky zabránit. Téměř identické příčiny jsou základem mnoha obdobných velice
závažných ztrát v našich historických městech – především v Praze. Poškozeným je vždy veřejný
zájem, kulturní hodnoty, které jsou nejcennějším majetkem všech.
Žádáme Vás proto tímto dopisem naléhavě, abyste věnovali svou pozornost vymezení odpovědnosti
úředníků a institucí státní správy obecně a současně přispěli k záchraně aktuálně ohroženého
zámeckého areálu v Liblíně.
Hezký den.
V Praze 5. 6. 2014
Za ASORKD:
Pavel P. Ries
Prezident asociace
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