
Odpověď na ţádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 

Ţádost o poskytnutí informace (podána dne 04.05.2012) na VYS: 

 
 

Demolice (rekonstrukce) altánu ve Smetanových sadech 

 

1. Zajímalo by mě stanovisko památkářů k demolici (rekonstrukci) altánu ve Smetanových 

sadech (dle data zaloţení by se mělo jednat o památku x dle současného vzhledu 

pravděpodobně došlo v minulosti k úpravám). 

 

2. Pokud by došlo k demolici a výstavbě nové budovy bylo by poţadováno zachování 

některých prvků z původního altánu? 

 

Oprava kamenné zdi 

Souběţně s ulicí okruţní stojí kamenná zpevňující zeď (nedaleko křiţovatky s ulicí 

Havlíčkovou, těsně za zařízením RWE ). Tato zeď je v docela ţalostném stavu. Plánuje se 

její oprava? I kdyţ se nejedná o hradby tak celkově dotváří vzhled místa. 
 

Poskytnutá informace (odeslána dne 10.05.2012): 

 

 Demolice altánu ve Smetanových sadech: 

 

Altán ve Smetanových sadech ani tento park nejsou evidovány v ústředním seznamu  

kulturních památek ČR, ani se nenachází na plošně chráněném území, a proto orgán 

státní památkové péče není kompetentní posuzovat úpravy parku ani jeho součástí v dikci 

zákona o státní památkové péči. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není ze strany 

orgánu státní památkové péče moţno poţadovat jakékoliv úpravy  či zachování ať uţ částí 

nebo celého altánu.  

 

Oprava kamenné zdi: 

 

Orgán státní památkové péče vydal v souvislosti s plánovanou akcí (rekonstrukce ulice 

Okruţní, vybudování parkovacích stání, parkové úpravy) závazné stanovisko, v kterém 

posoudil předloţený záměr ţadatele (města Šumperk), jelikoţ tato část území je součástí 

městské památkové zóny Šumperk. V rámci těchto zamýšlených úprav nebyla obnova 

Vámi zmíněné opěrné zdi zahrnuta, a proto správní orgán nemohl k této opravě své 

stanovisko vydat. Z hlediska památkové péče, i s ohledem na funkci této konstrukce, je 

ţádoucí zachování této opěrné zdi a její obnova. Na otázku zda plánuje vlastník obnovu a 

v jakém časovém horizontu Vám bohuţel nedokáţi odpovědět. Dle sdělení odboru RÚI 

není tato akce zahrnuta do rozpočtu na rok 2012. 


