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Kopie: 
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Předmět: Přezkumné řízení zahájené usnesením ministra kultury č.j. MK 53744/2018 OLP ze dne 19. 9. 2018 ve věci přezkoumání Opatření
obecné povahy č. 1/2016, č.j. MK 14623/2015 ze dne 12. 5. 2016 o prohlášení památkové zóny (PZ) Kačerov, obec Zdobnice. 

Přílohy: 
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Doc. Mgr. Antonín Staněk Ph.D.
ministr kultury 

Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Vaše značka: MK 17262/2019 OLP

                                                                                                                                                                                       Kačerov dne :
7.3.2O19

Věc : k přezkumnému řízení zahájenému usnesením ministra kultury č.j. MK 53744/2018 OLP ze dne 19. 9. 2018 ve věci přezkoumání Opatření
obecné povahy č. 1/2016, č.j. MK 14623/2015 ze dne 12. 5. 2016 o prohlášení památkové zóny (PZ) Kačerov, obec Zdobnice.

 
Vážený pane ministře,

        nejsme přesvědčeni, že další stohy papíru přinesou nějaké nové argumenty k rozumnému řešení, které by podpořilo zdravý rozum. Všechna
právní a faktická pochybení stran úřadů (což je jediné relevantní) jsme již dávno přednesli písemně  všem zúčastněným institucím, včetně
ombudsmana. Písemná reakce - spolku Údolí Kačerov - na naše poslední podání je opět plné floskulí a mnohdy i nepravd. Nejsme ochotni se
nadále podílet na vytváření papírového odpadu. Pouze okrajově několik poznámek.

     1, Pro pana profesora Pavla Nováka není problém získat odborná vyjádření k věcem, které obhajuje, je-li profesně celoživotně pracovně
svázán s odborníky v kolaborujících oborech.

      2, Používání nekalých praktik je, zdá se, běžným jevem v dnešní společnosti. To dokládáme  vyjádřením pana faráře Kalemby, které  lze najít
v zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdobnice ze dne :  29.9.2016 v bodě č.  15 - cituji : ZO bere na vědomí omluvu p. Mgr.

Kalemby za použití adres z petičních archů odpůrců VPZ. Odpovědnost za porušení osobních dat bere na sebe Údolí Kačerov   z.s. Je
nutné ovšem doplnit informaci o fakta :  vytištěné adresy byly panu faráři předány, natištěné na nálepkách, zástupci spolku (dříve sdružení) Údolí
Kačerov. Tím byl  porušen zákon na ochranu  osobních údajů, včetně toho, kdo údaje poskytl (Zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění § 4

písmeno a, osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu). Zákon č.101/2000 Sb. - zejména § 5, odst. 1  písmeno f , tím
bylo porušeno právo ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů dle § č. 10  -

doloženo obrazovou přílohou). V této souvislosti se  správce a zpracovatel dopustil nesplnění povinnosti vyplývající z paragrafu č. 13 
odst. č. 1 citovaného zákona.

      Obrazová příloha - sken několika dopisnic s adresami.

      3, Je opravdu neuvěřitelné, že zastupitelstvo obce Zdobnice zaslalo na MK ČR odpověď,  že souhlasí s prohlášením PZ Kačerov, když nikdy
o věci nehlasovalo. Není do dnešní doby o tom zápis přístupný veřejnosti. Z toho lze pouze vyvodit opět zcela nesprávný a neprůhledný postup v



činnosti zastupitelů a tím zpochybnění validity dokumentu. Nesprávný postup zúřadování písemností zastupitelstva již potvrdilo MV ČR dříve s
následnou svojí kontrolní  činností a závěrem - Dokumentaci si lze dohledat jistě v archivu obce, či MV ČR (CITACE z dokumentu MV ČR :
MV-98827-2/ODK-2016. S ohledem na pochybnosti o způsobu vyřízení Vašeho podání a v zájmu získání objektivního pohledu na výkon
samostatné působnosti svěřené orgánům obce Zdobnice bylo rozhodnuto využít kompetence k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti,
která pro Ministerstvo vnitra vyplývá z ustanovení § 129 zákona o obcích. Kontrola výkonu samostatné působnosti v obci Zdobnice ze strany
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly proběhne v průběhu druhého čtvrtletí roku 2017) .  Porušení zákona o obcích zákon č. 128/2000
Sb.  § 16, odst. f. (nezodpovězen kvalifikovaný dotaz s tématem "názoru zastupitelstva na vznik PZ") Viz dále vyznačeno modře

      4, Katastr obce Kačerov je v prohlášení památkovou zónou nadhodnocený nejen z našeho pohledu, při znalosti provedených stavebních
úprav mnohých chalup (zejména těch v té "nejcennější"  části obce podél potoka v údolí), kdy byly těsně před prohlášením PZ výrazně rozšířeny
půdorysné, původní výměry a zevní vzhled staveb. Dokonce není ani katastr obce vyhlášeným archeologickým územím - viz.
: https://www.arcgis.com/home/item.html?.d=4e5f269e3004377bdc5fa8a6cbec58 
Nebyl zde jakýkoliv stěžejní archeologický nález, pouze archeologové vědí z písemných podkladů o sklárně ze středověku.

     5, Rovněž nové vyjádření k prohlášení PZ Kačerov NPÚ ÚOP JO je dnes přizpůsobeno "poptávce". Máme k dispozici dopis pana ředitele
Ing. Balského o tom, že dle názoru jejich odborníků lze území vyhlášené PZ zmenšit. (příloha) "Žlutá zóna" měla být pak zcela vyňata z PZ.
Neposkytnutí přislíbených potřebných podkladových materiálů obci nebylo v požadované výši doplněno (např. chybějící mapky...) tím bylo
porušeno ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění v § 13 (1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem
projednat s obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obce.
Z dalších textů je jasně dohledatelné, že je potřeba určitého plošného rozměru památkové zónace tak, aby prohlášení bylo pro MK vůbec
přijatelné. Proto musí být zahrnuty i chaty ze 70 let do tohoto prostoru a zdůvodnění je opravdu neuvěřitelné - "dálkový pohled" na chaty na
horizontu proti kostelu, stromy v jejich blízkosti.....,  netřeba snad dále rozvádět. Ten samý horizont pokračuje (cca 300 metrů) severozápadně v
"dálkovém pohledu" od kostela, se stejnými chatami ze 70 let. Vegetace je rovněž zakrývá, leč nejsou zařazeny do PZ. Pozoruhodné hodnocení
památkáře hodnoty prohlašovaného historického území. Zřejmě tato část byla neudržitelná i v nadhodnocujících podkladových materiálech jako
historické území (byť nedílnou katastrální součástí obce).
 

     6, Postup rozhodování MK ČR ( zejména odboru památkové péče) při prohlášení PZ Kačerov, je  i z pohledu laika, zcela profesně chybný, 
bylo-li známo (viz příloha - korespondence Ing. Balského a starosty Trpišovského), že je v Kačerově mnoho odpůrců PZ.  Jedním z našich
stěžejních argumentů přitom bylo, že popis lokace Ing. Peštou je nadhodnocený. Nevyžádání oponentního posudku nezávislými odborníky proto
považujeme za evidentní doklad neobjektivnosti posouzení a postupu odboru památkové péče MK ČR při prohlášení PZ.       

Z výše předložených skutečností považujeme nadále zrušení prohlášení PZ Kačerov za prokazatelně opodstatněné.

MUDr. Pavel Lipert
Kačerov č. 96
trvalé bydliště : Čs. armády 70, Pletený Újezd, PSČ 273 51
člen výboru Spolku Kačerov
zapsaný ve Spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové od 7. června 2017, IČ: 06160425, 

 Příloha : korespondence Ing. Balského a starosty Trpišovského
                  Odpověď Ing. Balského MUDr. P. Lipertovi

Fwd: FW: Památková zóna Kačerov, aktualizovaný návrh Opět návrh  Ing. Balského na "zmenšení" PZ

From: Balský Jiří, Ing. [mailto:balsky.jiri@npu.cz] 
Sent: Friday, January 24, 2014 7:31 AM
To: Obec Zdobnice
Subject: RE: Památková zóna Kačerov, aktualizovaný návrh

 
Vážený pane starosto,
 
děkuji za reakci, pro jednoznačnost rovněž odpovídám.
Hranici navrhované památkové zóny jsme upravili podle obdržených připomínek (požadavků) některých dotčených vlastníků v kombinaci s tím,
jak vidíme prohlašované území z pohledu památkové péče za opodstatněné a dostatečné, tedy správné. Proto jsme vyňali shluk rekreačních chat
naproti kostelu přes údolí, neboť od vlastníků těchto objektů jsme obdrželi výrazné nesouhlasy či požadavky na přeřazení do mírnějšího režimu
v rámci památkové zóny a posun hranice zde byl dle našeho názoru možný. Tyto požadavky jsme zohlednili kompletně. Takto jsem to i
prezentoval na zastupitelstvu Vaší obce.



V navazujícím okolí těchto vyňatých rekreačních chat rovněž změníme vnitřní zonaci ve smyslu „změkčení“ – to je materiál, k jehož poskytnutí
Ministerstvu kultury si ještě vyžádáme instrukci, jakkoliv ho tak jako tak připravíme ve smyslu toho, co jsem na zastupitelstvu obce slíbil.
Chráněné území by mělo být kompaktní a postihující to, pro co je zřizováno (v tomto případě urbanismus a architektura vybrané části sídla), podle
názoru dotčených vlastníků ho lze modelovat pouze do té míry, kdy je zachován smysl ochrany.
Při návrhu jsme pracovali i  s tím, abychom nezahrnuli do památkové zóny ty části Kačerova, které s tím nejhodnotnějším jádrem mají pouze
volnou vazbu a lze je pominout (a ponechat volné pole dalšímu rozvoji bez zásahů památkové péče) a rovněž abychom minimalizovali překryv
památkové ochrany s již existující ochranou ze hlediska zájmů životního prostředí (CHKO).
Domnívám se, že připravený materiál výše uvedeným kritériím i požadavkům odpovídá.
 
S pozdravem
 
 
 
 
Ing. Jiří Balský
ředitel

 
 
 
Okružní 418, 551 02 Jaroměř - Josefov
 
GSM   (+420) 602 746 233
tel.      (+420) 491 509 541
mailto: balsky.jiri@npu.cz
 
 
 
 
 
 
From: Obec Zdobnice [mailto:obec@zdobnice.com] 
Sent: Wednesday, January 22, 2014 10:35 AM
To: 'Balský Jiří, Ing.'
Subject: RE: Památková zóna Kačerov, aktualizovaný návrh

Vážený pane. Konzultovali jsme spolu s místostarostou zatím mapku, protože tu budou zastupitelé brát jako hlavní podklad. Bohužel tvrzení pana
profesora Nováka bylo úplně jiné. Na nové mapce jsou vyňaty pouze největší odpůrci PZ. To bude stoprocentně opět v zastupitelstvu napadeno.
Protože už toto bude čtvrté jednání o PZ, byl bych rád, aby už došlo ke schválení a v této podobě bude opět problém, neboť v současné zóně je
také několik odpůrců. Zastupitelstvo bude toto řešit ve čtvrtek 30.1.2014 a těžko přistoupí na „mazání medu kolem úst“. Věřím a jsem
přesvědčen, že již dosavadní příprava stála nemálo úsilí a prostředků vynaložených zastánci PZ, ale toto je zase jen hra. Nezlobte se, že jsem tak
otevřený, ale rád vyjadřuji to, co si myslím.  
S úctou Bohumil Trpišovský.

From: Balský Jiří, Ing. [mailto:balsky.jiri@npu.cz] 
Sent: Tuesday, January 21, 2014 6:40 PM
To: 'Obec Zdobnice'
Cc: Tlučhoř Jan, Mgr.
Subject: Památková zóna Kačerov, aktualizovaný návrh

Vážený pane starosto,
 
navazuji na náš dnešní telefonický hovor a zasílám aktualizovaný text návrhu na prohlášení části osady Kačerov, obec Zdobnice, za památkovou
zónu.
Materiál obsahuje aktualizovanou textovou část a přepracovanou mapu, ve které je zakreslena navrhovaná hranice památkové zóny.
 
Průběh hranice odpovídá obdrženým návrhům (požadavkům) některých dotčených vlastníků a tomu, jak jsem věc představil při jednání
zastupitelstva obce ke konci minulého roku.
Materiál nyní neobsahuje podrobnější mapu s návrhem jednotlivých zón („modrá, zelená, žlutá“) uvnitř památkové zóny. Takovou mapu pro
Ministerstvo kultury rovněž připravíme, a to v podobě, jak jsem o tom se zastupiteli rovněž hovořil, tedy tak, jak jsme zonaci na základě návrhů
dotčených vlastníků upravili.
 
Přeji zdar jednání zastupitelstva obce Zdobnice, věřím, že dlouhodobé zájmy při rozhodování zastupitelů převládnou a připravený záměr
zastupitelstvo podpoří.



Zřejmě podle výsledků ze zastupitelstva bychom následně učinili či zprostředkovali další kroky, aby návrh na Ministerstvu kultury padl do úrodné
půdy a pracovalo se s ním dále pokud možno co nejdříve, dokud je materiál aktuální a hodnoty v území nezměněné.
 
S pozdravem
 
Ing. Jiří Balský
ředitel

Okružní 418, 551 02 Jaroměř - Josefov
 
GSM   (+420) 602 746 233
tel.      (+420) 491 509 541
mailto: balsky.jiri@npu.cz
 

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Balský Jiří Ing. <balsky@josefov.npu.cz>
Datum: 27. 11. 2013
Předmět: RE: VPZ Kačerov
Komu : Lipert Pavel MUDr. 

Vážený pane,
 
naše pracoviště se zabývá problematikou případného budoucího prohlášení Památkové zóny Kačerov. Památkové zóny prohlašuje Ministerstvo
kultury, pro které poté, co jsme obdrželi podnět k prohlášení, zpracováváme, resp. v letošním roce aktualizujeme podklady. Následně je na
Ministerstvu kultury, zda a kdy proces prohlášení zahájí.
Dle našeho názoru je území Kačerova památkově hodnotné na to, aby se v námi navrhovaném rozsahu stalo památkovou zónou (případně jedinou
v regionu Orlických hor).
V rámci pracoviště jsem Váš návrh konzultoval a souhlasíme s tím, že náš materiál lze dle Vašeho návrhu upravit, tj. zařadit Vaši nemovitost i
navazující pozemky do žluté (zóna s nejnižšími požadavky či regulativy) části památkové zóny.
 
S pozdravem
 
 
 
 
Ing. Jiří Balský
ředitel
 
 

 

Mgr. Stanislav Szpandrzyk

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
PSČ 140 21

                                                                                                                                                                                                      Pletený Újezd
dne : 24.10.2016

Věc : Stížnost na nedodržení lhůty k odpovědi na kvalifikovanou žádost z roku 2015 a 2016
 
k
PID: MVCRX032MTHQ
Spis. značka: MV- 98827-2/ODK-2016
rovněž k Č. j. MV- 98827-5/ODK-2016

Vážený pane magistře,



obracím se znovu na Váš odbor v záležitosti nedodržení lhůty k odpovědi na "kvalifikovanou žádost" vznesenou písemně na pana starostu a
zastupitelstvo obce Zdobnice v Orlických horách ze dne 4. července 2016 - viz příloha 5. 
"Ministerstvo vnitra může danou záležitost posuzovat z hlediska dodržování povinností vyplývajících obci ze zákona o obcích, respektive jiných
právních předpisů stanovících obci povinnosti v samostatné působnosti". 

Vzhledem k mnoha již předchozím zkušenostem se zastupitelstvem obce a pana starosty věřím, že nyní již přistoupíte k řešení situace. O věci mne,
prosím, informujte. Stále upřednostňuji mimosoudní řešení.

K dokreslení stavu práce (nečinnosti) zastupitelstva a pana starosty přikládám ještě v přílohách moji žádost z loňského roku, stále bez odpovědi ! 
příloha 1 : ze dne 23.7.2015 - Žádost o stanovisko zastupitelstva... 
příloha 2 : příslib administrativní pracovnice OÚ o zařazení kauzy do následujícího veřejného zasedání zastupitelstva (do programu však
nezařazeno). Dodávám, že tato dokumentac byla po roce (letos v červenci) odstraněna z archivu úřední elektronické desky obce poté, kdy od
Vás Obecní úřad ve Zdobnici obdržel zprávu o mé stížnosti.
Příloha 3 :   Dopis - anketa minulého starosty pana Trpišovského  ke vzniku VPZ v Kačerově
Příloha 4 :   Anketa minulého starosty pana Trpišovského - výsledek "hlasování"
Příloha 5 :   pro připomenutí - Doplnění zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdobnice konané dne 24.6.2016 - Tento text stále není
ani                                    přílohou zápisu v elektronické podobě na úřední desce obce. (pan starosta na minulém veřejném zasedání zastupitelstva
obce však                                         oznámil, že je již text přílohou minulého zápisu)

PS - poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhlo 29.9.2016. Ještě dnes není k dispozici zápis.

S pozdravem
MUDr. Pavel Lipert
Kačerov č. 073

Pletený Újezd 
Čs armády 70
PSČ 273 51
email : plipert@seznam.cz

Ad příloha 1 :

            Pavel Lipert (PLipert@seznam.cz)

VPZ Kačerov, žádost o stanovisko zastupitelstva obce Zdobnice

23. 7. 2015, 20:00:07

Komu: podatelna@zdobnice.com

Vážené zastupitelstvo obce Zdobnice,

obracíme se na Vás se žádostí o stanovisko ke vzniku VPZ v Kačerově. Na posledním veřejném zastupitelstu minulého
vedení obce bylo toto hlasování (v loňském roce) přenecháno nově vzniklému obecnímu zastupitelstvu.

Věříme, že přihlédnete k většinovému názoru vlastníků nemovitostí v katastru Kačerova. Anketa minulého vedení obce s
výsledkem 21 proti vzniku VPZ a 16 hlasů pro vznik VPZ - přičemž z těchto 16ti hlasů je (bylo v době ankety) majitelů
nemovitostí v Kačerově pouhých cca 10. Nyní přikládáme podpisový arch se 22 jmény vlastníků nemovitostí v
Kačerově, kteří se vznikem VPZ nesouhlasí. Připomínáme, že nemovitostí v katastru Kačerova je cca 40. 

Za Vaše veřejné stanovisko děkujeme.

Za podepsané vlastníky nemovitostí nesouhlasící se vznikem VPZ



MUDr. Pavel Lipert
Kačerov č. 73

Kačerov dne : 23.7.2015

Ad příloha 2 : 

Petra Čudová (petra.cudova@zdobnice.com)

RE: VPZ Kačerov, žádost o stanovisko zastupitelstva obce Zdobnice

29. 7. 2015, 10:57:33

Komu: PLipert@seznam.cz

Kopie: 'Ivan Partl'

Dobrý den pane doktore,

 

Vaši žádost pan starosta přidal do programu zářijového veřejného zasedání zastupitelstva. O datu konání Vás budeme informovat na webových
stránkách, zatím není pevně stanoveno.

 

S pozdravem.

 

Petra Čudová

Referent státní správy a samosprávy

 

Obec Zdobnice

Zdobnice 1

51601 Rychnov nad Kněžnou

 

Telefon: 494 592 156

Mobil: 731 116 758

 

 

 

Ad příloha 5 : 

Pavel Lipert (PLipert@seznam.cz)

Doplnění zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdobnice konané dne 24.6.2016

4. 7. 2016, 21:41:58



Komu: dozorhk@mvcr.cz, Obec Zdobnice, Jaromír Valeš Zdobnice

Vážení,

po přečtení zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdobnice konané dne  24.6.2016 jsem povinen požádat o doplnění tohoto
dokumentu, kdy jsem žádal o zapsání řečeného s očekáváním odpovědí.

1, Žádal jsem zdůvodnění, proč nebylo 10 měsíců od mé žádosti jednáno a hlasováno zastupitelstvem obce o postoji ke vzniku VPZ. Doložili jsme
dokumenty o většinové podpoře k nepodpoření vzniku VPZ. Viz Petice se 143 podpisy zaslaná na MK ČR a Vám na vědomí. Anketa
předchozího starosty obce pana Trpišovského s výsledkem 21 hlas prosti vzniku a 16 pro vznik VPZ, dále podpisový arch vlastníků chat a chalup.
Všechny dokumenty jsou jistě v archivu obce. Můžeme je samozřejmě i doložit.

2, Žádal jsem zdůvodnění, proč zastupitelstvo v řádném termínu nepodalo na MK ČR námitku, když nebyla doložena platná mapa  rozsahu
předpokládané VPZ, kterou přislíbil a nedodal ředitel Územního pracoviště památkové péče v Josefově.

3, Žádal jsem  vysvětlení, proč pan starosta Ing. Pártl svolal na 4.3.2016 schůzku zastupitelstva, zastánců a odpůrců vzniku VPZ s panem
ředitelem ÚP PP Ing. Balským (ze které nebyl  na moji žádost proveden zápis - dle slov pana starosty : "informativní schůzka pro zastupitele ") a
nebyl z tohoto jednání  zastupitelstvem proveden žádný výstup. Za stranu zastánců VPZ byli účastni 3 občané, za odpůrce VPZ účastno 9 občanů
a zastupitelé 3. Mnou přečtený, přednesený projev mohu doložit.
Ing. Balský na této schůzce potvrdil, že regulativy se budou vztahovat i na objekty při hranici vytčené VPZ. a výstavba v obci je možná.

4, Požádal jsem zastupitelstvo obce o vypracování a zaslání informativní tiskoviny  do každé chaty a chalupy v Kačerově, jak postupovat  v
nastalém stavu prohlášené VPZ  s opravami a úpravami domů a jejich okolí. Jak pomůže zastupitelstvo obce s opravami a administrací plynoucí z
textu památkového zákona.  Jaké jsou výhody vzniku VPZ pro vlastníky chat a chalup. Jaké jsou sankce při nerespektování Památkového
zákona. 

5, Požádal jsem o instalaci  zákazových dopravních značek vozidlům nad 2,5 t s přívěsem na zcela nezpevněné cesty procházející Kačerovem.

6, Vznesl jsem výtku na adresu zastupitelstva a jeho vedení na absolutní absenci demokratických zásad a principů volených zástupců obce.  Tato
arogance místní samosprávy ignoruje zcela většinový názor občanů s majetky v katastru obce plnících také svoji daňovou povinnost. Nebylo-li si
vedení obce jisto většinovým názorem, má k dispozici nástroje, jak většinový názor zjistit. Nikdy se tak nestalo.  Jaký bude výstup. 

7, Jaký bude následný postup zastupitelstva při většinovém nesouhlasném postoji k prohlášené VPZ.

Pod zápisem je zaznamenáno: Usnesení bylo schváleno 6 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce. Podepsán místostarosta a starosta.

Děkuji a věřím v kontrolní mechanizmy státní správy a samosprávy. Tento text je možno přiložit k zápisu

MUDr. Pavel Lipert
M. Cibulkové 16
Praha 4
kontaktní adresa : Pletený Újezd, Čs armády 70, PSČ 273 51
                                    email : plipert@seznam.cz

Kačerov č. 73

Dne : 4.7.2016
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