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Na vědomí:
-

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu, kultury a památkové péče

-

Památková inspekce Ministerstva kultury

Ve Vrahovicích dne 12. 1. 2022
Podnět k zahájení řízení o uložení opatření vlastníkovi kulturní památky
Podnět k zahájení řízení o přestupku vlastníka kulturní památky

I.
Skutkový stav
Synagoga Beth´ha – Midrasch, která se nachází na adrese Demelova č. p. 33/2,
Prostějov, byla rozhodnutím Ministerstva kultury č. 5450/1996 (1) ze dne 12. 11. 1998
prohlášena kulturní památkou (dále ji označuji jako „památku“, „synagogu“ a
„budovu“). V Památkovém katalogu NPÚ je vedena pod č. 1000162859.
Spoluvlastníky kulturní památky jsou Ing. Jindřich Skácel a Lenka Skácelová, oba
bytem nám. Svatoplukova Čecha 51/1, 796 01, Prostějov, jak vyplývá z veřejné části
katastru nemovitostí dostupné na webu www.cuzk.cz.
Stav, v jakém se tato památka nyní nachází, je tristní. Již z pohledu laika je patrné, že
památka velmi chátrá a může být nebezpečná pro své okolí. Na celé nosné zdi do

Demelovy ulice, včetně střešní římsy, můžeme vidět obrovskou prasklinu, která
působí děsivým dojmem. Vypadá to, jako by budova mohla každým dnem spadnout.
Přikládám několik fotografií detailu budovy, které jsem pořídil dne 29. 12. 2021.
Je zřejmé, že vlastníci o památku nijak nepečují, nechávají ji napospas venkovním
vlivům a svou nečinností přispívají k jejímu dalšímu chátrání. Stavba synagogy je pro
ně jen prostředkem finančních spekulací.

II.
Právní úprava
Podle § 9 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., České národní rady, o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) platí, že
„vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její
zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením,
poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat
pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové
hodnotě a technickému stavu“.
Podle § 10 odst. 1 zákona o státní památkové péči dále platí, že „neplní-li vlastník
kulturní památky povinnosti uvedené v § 9, vydá obecní úřad obce s rozšířenou
působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče rozhodnutí o
opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu,
v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat“.

Zákonná

formulace, že obecní úřad obce s rozšířenou působností „vydá rozhodnutí“ znamená,
že se jedná o povinnost tohoto úřadu a zákonodárce nedává správnímu orgánu
žádný prostor pro tzv. správní uvážení. Správní orgán je povinen řízení o opatřeních,
k nimž je vlastník kulturní památky povinen, pečlivě posoudit, v jakém stavu památka
je, a stanovit, jaké úpravy musí vlastník nezbytně provést, aby ji udržoval v dobrém
stavu, jak je jeho zákonnou povinností.
Zákon o státní památkové péči obsahuje v § 15 odst. 1 mechanismus pro případ, že by
vlastník kulturní památky nesplnil povinnost, která je mu obecním úřadem obce
s rozšířenou působností uložena podle § 10 odst. 1 zákona: v takovém případě může

obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout, že se nezbytná opatření pro
zabezpečení kulturní památky provedou na náklad vlastníka.
Skutečnost, že vlastník kulturní památky „nepečuje o její zachování, neudržuje ji
v dobrém stavu a nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo
odcizením, nebo kulturní památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu
kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu“
zakládá přestupkovou odpovědnost vlastníka (spoluvlastníků) kulturní památky
podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči. Podle § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, platí,
že „správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení
z moci úřední“. Pokud se tedy správní orgán (včetně obecního úřadu obce
s rozšířenou působností vykonávajícímu působnost na úseku státní památkové péče)
dozví o určitém přestupku, je jeho povinností takové řízení z moci úřední zahájit.

III.
Aplikace právní úpravy na skutkový stav
Vlastníci památky, staré synagogy, v rozporu s § 9 odst. 1 zákona o státní památkové
péči nepečují o její zachování, neudržují ji v dobrém stavu, nechrání ji před
znehodnocením. Z mnou popsaného laického zhodnocení skutkového stavu nelze
dospět k jinému závěru.
Je povinností správního orgánu, tj. Odboru územního plánování a památkové péče
Magistrátu města Prostějova, aby zahájil řízení o uložení opatření podle § 10 zákona o
státní památkové péči, a v rámci něj v souladu s § 3 správního řádu úplně zjistil
skutkový stav, a to jak v součinnosti s odbornou organizací (Národním památkovým
ústavem), tak eventuálně i za použití znaleckých posudků znalců v příslušném oboru
(pozemní stavby, statika, restaurátorství aj.), a podle toho stanovil přiměřená
opatření odpovídající skutkovým zjištěním, která ve věci učiní.
Toto řízení musí zahájit do 30 dnů ode dne kdy se o skutečnostech odůvodňujících
toto zahájení řízení z moci úřední dozvěděl, jak vyplývá z § 80 odst. 2 správního řádu.

Pokud správní orgán řízení nezahájí, bude ve věci nečinný a obrátím se s podnětem
k přijetí opatření proti nečinnosti na nadřízený orgán, případně i na Ministerstvo
kultury.
S ohledem na výše uvedené proto žádám Odbor územního plánování a památkové
péče, aby
a) zahájil z moci úřední řízení o stanovení opatření podle § 10 zákona o státní
památkové péči;
b) zahájil proti Ing. Jindřichu Skácelovi a Lence Skácelové řízení o přestupku
podle § 39 odst. 1 písm. c) zákona o státní památkové péči;
c) v případě, že vlastníci nesplní opatření uložená v rozhodnutí správního orgánu,
tyto úpravy provedl správní orgán na náklad vlastníků v souladu s § 15 zákona
o státní památkové péči.
Připomínám, že je povinností úředních osob v souladu s § 14 odst. 4 správního řádu
oznámit důvody své podjatosti představenému, pokud je úřední osoba vyloučena
podle § 14 odst. 1 správního řádu pro svůj poměr k projednávané věci a k účastníkům
řízení. V dané věci může existovat podjatost úředních osob Magistrátu města
Prostějova vzhledem k přátelským vztahům mezi primátorem města Prostějova
Mgr. Františkem Jurou a dnes již bývalým vlastníkem budovy, synem současných
vlastníků budovy, Jindřichem Skácelem. V dané situaci tak pro úřední osoby
Magistrátu města Prostějova existuje jednoduché řešení: oznámit tajemníkovi
magistrátu města svou podjatost, aby spisový materiál postoupil Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, který věc deleguje na jiný věcně příslušný správní orgán a ten
případ spravedlivě a zákonně posoudí.
Podle § 42 správního řádu žádám být vyrozuměn o učiněných opatřeních.

S pozdravem
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

Příloha: fotodokumentace kulturní památky pořízená dne 29. 12. 2021

