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R o z h o d n u t í
Podle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též 

„správní řád“), jsem na základě rozkladu ze dne 23. 8. 2017, který podal Ing. Pavel Prchal.......
. ........................................................................... ............. (dále též „podatel rozkladu“) 

přezkoumal rozkladem napadené rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 36013/2017 OPP, 
sp. zn. MK-S 10504/2016 OPP ze dne 1. 8. 2017 (dále též „napadené rozhodnutí“), kterým se 
podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona ě. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon č. 20/1987 Sb.“), neprohlašuje za kulturní památku budova býv. 
polikliniky č.p. 634 (včetně pozemku pare. č. 1411) se zahradou (pozemky pare. č. 1413, 
1412/32, 1412/33, 1412/34, 1412/1), ul. Svitavská, k. ú. Moravská Třebová, obec Moravská 
Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj (dále též „objekt“). Ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) 
správního řádu je účastníkem řízení vlastník objektu, kterým je Město Moravská Třebová, se 
sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová, IČ 00277037.

Podle ustanovení § 152 odst. 5 a § 92 odst. 1 správního řádu jsem na základě návrhu 
rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 správního řádu, rozhodl

n á s l e d o v n ě :

rozklad s e  z a m í t á ,  neboť je nepřípustný.

O d ů v o d n ě n í :

Rozkladem se jeho podatel domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci 
Ministerstvu kultury k novému projednání

Ze správního spisu byly zjištěny následující podstatné skutečnosti: -

Ministerstvo kultury od podatele rozkladu obdrželo podnět ze dne 21. 8. 2016 
k prohlášení objektu za kulturní památku, který obsahuje následující odůvodnění:
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„Budova polikliniky (bývalý okresní úřad) je poměrně kvalitní realizací veřejné 
budovy z 20. let 20. století. Kromě vlastních architektonických hodnot je budova urbanisticky 
významná a její hmota se pozitivně podílí ve formování nástupní osy k městské památkové 
rezervaci, tvorbě jejího prostředí a uchování kultumě-historického kontextu ve skupině 
veřejných budov města z 1. poloviny 20. století. Doplňkem architektury bylo dekorativní 
oplocení, nedávno odstraněné, sestavené z betonových sloupků a mřížových dílců, uprostřed 
segmentově vydutých a akcentovaných oválnými motivy. Podobný motiv byl otištěn i do 
sloupků. Vodorovná vlnovka oplocení byla komponována jako součást celku, reprezentativní 
nárožní brána reagovala na centrální vstup. Z původní podoby s mřížovými vraty se 
zachovaly jen dva nárožní sloupky s kamennými tvarovanými hlavicemi a reliéfní výzdobou 
čelních výplní. Na fotografiích ze 30. let 20. století je zřejmé i dvoubarevné řešení fasády, 
tedy světlý podklad a tmavší pilastry v patře i další akcenty jako šambrány oken a klenáky v 
přízemí. Nedílnou součástí fasády byly i otvorové prvky (okna, dveře), s drobnějším 
geometrickým členěním zasklení. V interiéru chodbová dispozice s místnostmi orientovanými 
k jihu, východu a západu a s chodbou při nádvoří. Tato dispozice vyhovovala i později 
účelům nemocnice. Jedná se o příklad správní stavby komponované velkoryse na nově 
zakoupeném pozemku, s vnitřním účelovým dvorem i vnější veřejnou upravenou zelení. 
Během její existence došlo k výměně původních oken a dveří na nehodnotné typizované 
prvky, tato úprava však není nevratná. Vyzdvihuji zajímavě řešené vstupní schodiště, 
provedené z pemrlovaného a broušeného monolitického betonu. Stávajícím vlastníkem je 
Město Moravská Třebová. Objekt město před několika lety odkoupilo od Pardubického kraje 
s cílem objekt pro své potřeby využít. V současnosti je dům dlouhodobě nevyužitý a město 
několik let avizuje záměr objekt zdemolovat. Objekt není ve stavu, který by byl důvodem k 
jeho demolici, nic z něho neopadává, kolemjdoucí nijak neohrožuje, jeho zakonzervování je i 
s poměrně nízkými investičními prostředky možné. Ke dni podání nebyl stavebním úřadem 
vydán demoliční výměr. V této souvislosti si dovoluji upozornit na obdobnou situaci, kdy v 
mnohem složitější kauze řešící otázku veřejné prospěšnosti záměru majitele ministerstvo 
kultury rozhodlo prozíravě. Jednalo se o kauzu demolice / prohlášení budovy ZST Ústí nad 
Orlicí za kulturní památku. V tomto případě, byť na podruhé a v době, když již byl Drážním 
úřadem vydán demoliční výměr, ministerstvo uznalo skutečnost, že památkové hodnoty 
objektu převyšují veřejný zájem a i přes nesouhlas vlastníka objekt za KP prohlásilo. Opíralo 
se mj. o pro účel prohlášení zpracovaný SHP, který památkové hodnoty prohlašované věci 
potvrdil. V minulosti však město Ústí nad Orlicí s demolicí nádražní budovy souhlasilo a dnes 
nového majitele objektu to samé město, avšak v jiném složení, všemožně podporuje. Stejně 
tak není vyloučeno, že zatímco současná politická reprezentace města Moravská Třebová 
nevidí v památkové ochraně smysl, nebude názor jiné politické reprezentace za rok zcela 
opačný. Může se také stát, že objekt změní majitele a ten pro budovu bývalé dětské 
nemocnice najde využití.“

Ministerstvo kultury podnět vyhodnotilo, shledalo jej důvodným a zahájilo správní 
řízení o prohlášení předmětné stavby i s výše uvedenými pozemky za kulturní památku. 
Účastník řízení (vlastník objektu) byl o zahájení řízení vyrozuměn podle § 3 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dopisem Ministerstva 
kultury ze dne 26. 8. 2016, č. j. MK 54551/2016 OPP, a byl informován o svých právech 
a povinnostech v řízení.

Účastník řízení (Město Moravská Třebová) se k řízení vyjádřil dopisem ze dne 7. 9. 
2016, e-spis MUMT 25719/2016/OMM1, ve kterém s prohlášením předmětné stavby se 
zahradou za kulturní památku nesouhlasil, což odůvodnil takto: „K věci uvádíme, že 
rozhodnutí města předcházelo posouzení budovy, a to z pohledu památkové péče i možného 
reálného využití celého objektu. Opakovaná jednání o prodeji budovy byla neúspěšná. Město
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si je vědomé, že budova polikliniky (bývalý okresní úřad) je poměrně kvalitní realizací 
veřejné budovy z 20. let 20. století. Stavbu navrhoval významný regionální architekt Oskar 
Czepa, jeho návrh však byl později přepracován a realizovaná budova nenese dle odborných 
názorů význačnější kvality, které by ji začleňovaly mezi milníky moderní architektury v 
regionu. Po zvážení všech argumentů máme za to, že budova nenese natolik závažné kulturní 
hodnoty, aby mohla být prohlášena za kulturní památku, i když některé její části obsahují 
kvalitní historické součásti - hodnotné architektonické a uměleckořemeslné prvky obsahuje 
především vstupní hala. Kromě vlastních architektonických hodnot je budova urbanisticky 
významná, její hmota se pozitivně podílí ve formování nástupní osy k městské památkové 
rezervaci, tvorbě jejího prostředí. Bohužel z důvodu nemožnosti jejího reálného využití 
přistoupilo zastupitelstvo města k tak závažnému rozhodnutí, jako je její demolice. 
Zastupitelstvo města po důsledném posouzení, zvážení všech dostupných informací a 
argumentů svým usnesením č. 330/Z/l 40316 ze dne 14. března 2016 schválilo demolici 
objektu poté, co vyčerpalo všechny možnosti na jeho záchranu a smysluplné využití. 
Obezřetný přístup města potvrzuje opakované projednání věci dne 20. 06. 2016, kdy 
zastupitelstvo města usnesením 421/Z/200616 demolici potvrdilo.“

Na žádost Ministerstva kultury v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. zaslal své 
stanovisko k řízení Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, 
který ve svém dopise ze dne 26. 9. 2016, zn. MUMT 27722/2019/0VUP6-411.1, sp. zn. S 
MUMT 25121/2016, s prohlášením objektu za kulturní památku nesouhlasil, což odůvodnil 
takto: „Jedná se o bývalou administrativní budovu okresního úřadu. Původní plánová 
dokumentace k objektu byla vypracována Oskarem Czepou v roce 1921, v místě tehdejších 
ulic Zechovy a Orlí, v současnosti nároží ulic Komenského a 9. května. V roce 1925 došlo k 
rozhodnutí novostavbu okresního úřadu přemístit na ulici Svitavskou. Přepracováním plánů 
byl pověřen městský stavitel Emil Maurer, podle upravených plánů následně stavbu 
realizovala stavební firma Franz Habicher. Správní reforma v roce 1928 vyvolala potřebu 
zvětšení objektu přibližně směrem západním. Přístavba zcela opakuje dispozici a tvarosloví 
původního objektu, kdy napojení je zřetelné v části podkroví, kde zůstala zachována část 
korunní římsy. Po zrušení okresních úřadů v 50. letech minulého století byl objekt adaptován 
na dětskou polikliniku a celkově přestavěný. Po zrušení nemocnice na počátku tohoto století 
zůstal dům bez využití, tomu odpovídá i stávající stav - jsou lokálně propadnuté stropy, 
povrchy, stěny a krov jsou částečně poničené lokálními zahořeními, okna jsou vytlučena. 
Budova polikliniky (bývalý okresní úřad) je poměrně kvalitní realizací veřejné budovy z 20. 
let 20. století. Stavbu sice navrhoval významný regionální architekt Oskar Czepa, jeho návrh 
však byl později přepracován a realizovaná budova nenese význačnější kvality, které by ji 
začleňovaly mezi milníky moderní architektury v regionu. Budova nenese natolik závažné 
kulturní hodnoty, aby mohla být prohlášena za kulturní památku.“

V řízení se dále vyjádřil dle § 3 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové 
péče, který ve svém vyjádření ze dne 2. 1.2017, č. j. KrÚ-1375/20177 OKSCROKPP, sp. zn. 
SpKrU-61715/2016 OŠK OKPP, s prohlášením předmětné stavby se zahradou za kulturní 
památku rovněž nesouhlasil, což odůvodnil takto: „Město Moravská Třebová od 80. let 19. 
století výrazně stavebně rostlo a vrchol nastal po I. světové válce. Urbanistický vývoj se 
soustředil kolem tří historických ulic Lanškrounské, Brněnské a Svitavské. Vznikaly stavby 
pro bydlení a veřejné budovy. Budova polikliniky (1921, přístavba 1934) je poměrně kvalitní 
realizací z tohoto období. Autorství není zcela jasné, ale na plánech stavby se podílel 
významný regionální architekt Oskar Czepa. Stavba samotná není nositelem natolik kvalitní 
architektury, která by ji stavěla do role regionálního milníku na poli moderní architektury. 
Přesto stavba není bez architektonických kvalit, ty lze spatřit zejména ve schodišťové hale a
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ve visuté koutové pavlači. Budova je urbanisticky významná a její hmota se pozitivně podílí 
ve formování nástupní osy k městské památkové rezervaci, k tvorbě jejího prostředí a 
uchování kultumě-historického kontextu veřejných budov města z 1. pol. 20. století. Objekt 
tvoří kvalitní prostředí kulturní památky bývalé České menšinové školy od architekta 
Vojtěcha Vanického z let 1925 - 26 a Farního sboru Českobratrské církve evangelické. 
Autenticita architektury byla značně narušena ve většině interiérů a zčásti i v exteriéru 
(nepůvodní krytina, utilitární přístavky). V okolní zahradě se nedochovaly žádné pozůstatky 
historických úprav a bylo odstraněno reprezentativní oplocení s branou.“

Dále Ministerstvo kultury obdrželo stanovisko Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Pardubicích, ze dne 6. 9. 2016, č. j. NPÚ-361/69145/2016, 
který prohlášení předmětného objektu se zahradou za kulturní památku nedoporučil s tímto 
odůvodněním: „Budova je příkladem správní stavby komponované velkoryse na nově 
zakoupeném pozemku, s vnitřním účelovým dvorem i vnější veřejnou upravenou zelení, 
obracejícím se do veřejného prostoru reprezentativním oplocením. Stavba se vyznačuje 
klasicistními rysy v dispozici i ve ztvárnění hlavních průčelí. Převládá ploché tektonické 
členění i omamentika, tvořená ortogonálními geometrickými motivy. Článkování včetně 
výzdoby působí velmi ploše a graficky. Jedná se o pozdní fázi racionální vídeňské secese, 
přecházející v klasicismus. Budova byla koncipována tak, aby působila jak monumentálním, 
tak i intimním dojmem. Autorství regionálně významného architekta není průkazné, 
architektonická hodnota nepřevyšuje průměr dobové produkce. Zajímavým a dobře 
dochovaným architektonickým motivem je útvar schodišťové haly. Převažuje urbanistická 
hodnota ulice, koncipované v jednotném meziválečném období jako moderní pokračování 
hlavní příjezdové trasy od Svitav, vedoucí kolem kláštera nedochovanou branou do 
městského centra. I tato ulice je však poznamenána nekoncepční novodobou zástavbou. 
Budova bývalého okresního úřadu je poměrně kvalitní realizací veřejné budovy z 20. let 20. 
století, poznamenané pozdějšími utilitárními úpravami na dětskou nemocnici. Stavbu sice 
navrhoval významný regionální architekt Oskar Czepa, jeho návrh však byl později 
přepracován a realizovaná budova nenese význačnější kvality, které by ji začleňovaly mezi 
milníky moderní architektury v regionu. Jediná ambiciózní úprava se týká vstupního prostoru 
s reprezentativním schodištěm. Z hlediska historie jde o veřejnou budovu v lokalitě mimo 
centrální prostor města, postavenou jako novostavba pro účely státní správy po 1. sv. válce, a 
brzy nato rozšířenou. Projekt i realizace byly svěřeny osvědčeným místním firmám, při 
realizaci však původní autorský koncept nebyl zcela dodržen. Budova tedy má lokální 
historický význam. Úpravou na zdravotnické zařízení došlo nejen k nutným dispozičním 
změnám a odstranění autentických okenních výplní, ale lze předpokládat i zánik 
reprezentativní úpravy některých významných kancelářských prostor někdejšího okresního 
úřadu. Autenticita architektury je tak značně narušena ve většině prostorů a zčásti i v exteriéru 
(nepůvodní krytina, utilitární přístavky), takže nedosahuje výjimečných hodnot požadovaných 
pro prohlášení za kulturní památku. Největší význam stavby je urbanistický, přestože i tato 
hodnota je snížena odstraněním historického kontextu zahradních úprav a reprezentativního 
oplocení s branou. Význam pozemku s neudržovanou zelení, jehož původní koncept neznáme, 
navíc zmenšeného o pás s řadovými garážemi, je sporný, hodnotu má pouze jako prostředí 
samotné stavby. V rámci výzkumného úkolu DKRVO - průzkum moderní architektury za r. 
2012 byl ve spolupráci s tehdejší ředitelkou muzea v Moravské Třebové PhDr. J. 
Martínkovou zpracován katalogový list moderní architektury i na tuto budovu. Objekt již 
tehdy nebyl vybrán jako vhodný pro návrh na kulturní památku pro neprůkazné hodnoty a pro 
dostatek hodnotnějších zástupců daného autora. Významné realizace Oskara Czepy, které 
uvádí i odborná literatura a jejichž výběr byl proveden na základě průzkumu moderní 
architektury, výzkumného úkolu DKRVO v r. 2012, byly v nedávné době prohlášeny za 
kulturní památku. Jedná se o základní školu v Třebařově s pomníkem padlých (číslo ÚSKP:
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105871), budovu záložny v Tatenicích (číslo ÚSKP: 105876), architektonickou úpravu s 
pomníkem padlých u kostela v Tatenicích (součást areálu číslo ÚSKP: 35334/6-4086). 
Nejhodnotnější známé regionální realizace této architektonické kanceláře jsou tedy již v 
ústředním seznamu nemovitých kulturních památek významně zastoupeny.“

V řízení se dále vyjádřila Komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů na 
prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku a žádostí o zrušení prohlášení nemovitých 
věcí za kulturní památku, která dne 11. 11. 2016 konstatovala: „Komise po obsáhlé diskuzi 
většinou hlasů doporučila areál bývalého okresního úřadu k prohlášení za kulturní památku. 
Budova je z architektonického hlediska, typickým projevem doby svého vzniku a dochovala 
se ve značném stupni autenticity, zejména pokud jde o tvarosloví fasád a zčásti i prvky 
interiéru. Hlavní význam budovy však spočívá v její urbanistické situaci, kdy zásadním 
způsobem formuje strukturu a obraz hlavní výpadové ulice směrem na Svitavy a to spolu s 
dalšími staršími dominantami jako je klášter, muzeum a bezprostředně sousedící kostel. 
Význam budovy zvyšuje rovněž její situování v parku, jehož původní rozloha byla 
redukována jen minimálně. Další význam budovy je historický, neboť jde o budovu, v níž 
sídlil moravskotřebovský okresní úřad, pro jehož potřeby a reprezentaci byla postavena.“

Účastník řízení byl v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu informován v dopise ze 
dne 27. 1. 2017, č.j. 7046/2017 OPP, o tom, že již byly shromážděny všechny podklady pro 
rozhodnutí a byl vyzván, aby se vyjádřil jak k nim, tak ke způsobu jejich zjištění, případně 
navrhl jejich doplnění v zákonem stanovené lhůtě. Zástupce účastníka řízení se s podklady 
k rozhodnutí osobně na Ministerstvu kultury seznámil dne 7. 2. 2017. Účastník řízení se 
k podkladům písemně vyjádřil dopisem ze dne 3. 3. 2017, e-spis MUMT 06805/20170MM1, 
ve kterém opět s prohlášením předmětné stavby se zahradou za kulturní památku nesouhlasil 
a dále uvedl: „Původním vlastníkem objektu byla Česká republika, následně se vlastníkem 
stal Pardubický kraj. Město se po nabytí objektu do svého majetku v roce 2005 několikrát 
pokoušelo najít smysluplné využití objektu, a to jak vlastními projekty, tak nabídkami k 
prodeji. Zvažovalo několik variant využití objektu, např. přestavbou na byty, vybudováním 
nadstandardního penzionu pro seniory s velkým rozsahem doplňkových služeb, podnikatelský 
inkubátor atd. Na základě doporučení Výboru pro strategický rozvoj Města Moravská 
Třebová a Rady města Moravská Třebová rozhodlo Zastupitelstvo města Moravská Třebová v 
roce 2007 o přípravě projektu Společenského a kongresového centra (dále jen SKC). Vlastník 
objektu má zpracovanou projektovou dokumentaci na přestavbu tohoto objektu na kongresové 
centrum. Tímto předkládáme jako důkaz projektovou dokumentaci, která ukazuje rozsah 
stavebních zásahů do objektu při jeho smysluplném využití a také samozřejmě výši finančních 
nákladů. Tento záměr byl vyhodnocen jako nejlepší využití uvedeného objektu vzhledem k 
jeho výhodné poloze a velikosti pozemků. Předpokládaná výše investic do projektu byla cca 
170. mil Kč, z toho spoluúčast města by byla cca 100 mil. Kč. Rozhodnutí o realizaci projektu 
SKC nebylo jednoduché. Na jedné straně se jednalo o výjimečnou a neopakovatelnou 
příležitost významně pozvednout úroveň našeho města a vytvořit tak podmínky pro jeho další 
rozvoj. Na druhé misce vah byla nutnost přijetí přísných rozpočtových pravidel a opatření. 
Bohužel zejména z důvodu předpokládaných finančních nákladů nejen na rekonstrukci, ale 
následně na provoz, zastupitelstvo města po několika opakovaných jednáních tento záměr 
neschválilo. Poté co nebyl uvedený záměr využití objektu schválen, rozhodlo v prosinci 2009 
zastupitelstvo města svým usnesením č. 792/Z/071209 budovu zakonzervovat a odložit 
rozhodnutí o jejím využití. Později byly Radou města opakovaně schváleny záměry prodeje 
těchto nemovitých věcí a prakticky až do roku 2016 probíhala jednání se zájemci o koupi a 
následném využití objektu. Bohužel tato jednání nebyla úspěšná. Město si je vědomo, že 
budova polikliniky (bývalý okresní úřad) je poměrně kvalitní realizací veřejné budovy z 20. 
let 20. století. Stavbu navrhoval významný regionální architekt Oskar Czepa, jeho návrh však
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byl později přepracován a realizovaná budova nenese dle odborných názorů význačnější 
kvality, které by ji začleňovaly mezi milníky moderní architektury v regionu. Toto naše 
tvrzení je založeno na podkladu, který byl zpracován pracovníky muzea v Moravské Třebové. 
Jejich stanovisko vychází z odborných názorů publikovaných mimo jiné PhDr. Janou 
Martínkovou. Autor stavbu původně navrhoval umístit v jiné části města, o jejím přesunu 
rozhodla městská rada a tento přesun byl příčinou přepracování původního projektu. Bohužel 
na tomto přepracování se již autor nepodílel. Budova bývalého okresního úřadu byla v roce 
1961 - 1963 přestavěna na nemocniění zařízení. Tuto skutečnost dokládáme stavebním 
povolením, rozhodnutím o povolení k trvalému užívání budovy nemocnice. Touto přestavbou 
došlo k razantní změně dispozice, kompletnímu přeřešení fasády, výměně vnitřních i vnějších 
otvorových prvků, instalací, střešní krytiny, vybourání komínů a dalších změn, které jsou 
zřejmé z projektové dokumentace z roku 1961 (přikládáme oskenovanou technickou zprávu s 
výkresem fasády - kompletní dokumentace je v originále k dispozici v archivu MěU 
Moravská Třebová - nemohlo být naskenováno vzhledem k velikosti výkresů). Tato 
dokumentace vyvrací závěr komise, že se budova dochovala ve značném stupni autenticity a 
je typickým projevem doby svého vzniku. Přepracování původního návrhu a novodobá 
přestavba okresního úřadu na dětskou nemocnici podstatně zasáhla do původního projektu 
stavby. S dalším závěrem komise, že význam budovy spočívá v jejím situování v parku, se 
nelze ztotožnit. Z fotografie z doby vzniku budovy je zřejmé, že budova nikdy nebyla 
obklopena parkem ani zahradou, pozemek byl pouze oplocen a zatravněn. Historický význam 
budova jistě má, ale nelze ho spojovat se sídlem okresního úřadu, ty sídlily ve své době v 
mnoha budovách. V této budově sídlil 36 let, poté budova sloužila po dobu 44 let k 
nemocničním účelům, 12 let byla budova prázdná bez využití. Pro ilustraci dokládáme, že se 
objekt bývalé polikliniky, i přes snahu města ho zajistit a zabezpečit, stal opakovaně útokem 
vandalů, kteří zde založili větší či menší požáry. Značné poškození objektu je zřejmé i z 
přiložené fotodokumentace. Po shromáždění a zvážení všech argumentů máme za to, že 
budova nenese natolik závažné kulturní hodnoty, aby mohla být prohlášena za kulturní 
památku, i když některé její části obsahují historické prvky. Máme za to, že budova nesplňuje 
výše uvedená kritéria § 2 zákona o státní památkové péči pro kulturní památky a to zejména 
proto, že původní administrativní budova byla v polovině 20. století přestavěna na dětskou 
nemocnici. Zásadní změna dispozice, zánik cenných architektonických detailů. Budova nemá 
cca od roku 2005 využití a je neobývaná. Došlo k postupnému zchátrání a bohužel dnes není 
dokladem historického vývoje, ale dokazuje spíše to, že budova bez využití postupně zaniká. 
Najití nového využití pro takto velký objekt je poměrně složité. V případě zdaru by muselo 
dojít k zásadním finančně nákladným stavebním zásahům - stropy, střecha, otvorové prvky, 
veškeré vnitřní instalace, razantní změna dispozice. Zastupitelstvo města po důsledném 
posouzení, zvážení všech dostupných informací a argumentů, a z důvodu nemožnosti 
reálného využití objektu přistoupilo k tak závažnému rozhodnutí, jako je její demolice. Svým 
usnesením č. 330/Z/l 40316 ze dne 14. března 2016 schválilo demolici objektu poté, co 
vyčerpalo všechny možnosti na jeho záchranu a smysluplné využití. Obezřetný přístup města 
potvrzuje opakované projednání věci dne 20. 06. 2016, kdy zastupitelstvo města usnesením 
421/Z/200616 demolici potvrdilo.“

Na základě vyhodnocení shromážděných podkladů Ministerstvo kultury vydalo 
rozkladem napadené rozhodnutí, kterým neprohlásilo objekt za kulturní památku, což 
v rozhodnutí odůvodnilo takto:

„Během hodnocení Ministerstvo kultury pečlivě zvážilo všechny výše uvedené 
podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a rozhodlo o neprohlášení budovy býv. 
polikliniky č. p. 634 se zahradou v Moravské Třebové za kulturní památku. Během řízení 
bylo zjištěno, že autorem původního projektu předmětné budovy je významný a uznávaný
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regionální architekt Oskar Czepa. Budova byla ale nakonec postavena podle jiného projektu 
od autora, který projekt renomovaného autora pozměnil. Výsledkem realizace je tak budova, 
kterou lze považovat za příklad správní stavby 20. let 20. století. Jde sice o stavbu z 
architektonického hlediska relativně kvalitní, ovšem v celorepublikovém kontextu nijak 
zásadně výjimečnou. Nejzajímavější a nej významnější částí budovy je její vstupní prostor s 
reprezentativním schodištěm. Při posuzování památkových hodnot předmětné budovy 
Ministerstvo kultury rovněž zohlednilo fakt, že se tato budova do současné doby nedochovala 
ve svém původním stavu a architektonickém vzhledu. Během úpravy na zdravotnické zařízení 
došlo nejen k dispozičním změnám a odstranění autentických okenních výplní, ale i k zániku 
množství původních a kvalitních stavebních prvků a detailů. Autenticita původní architektury 
byla značně narušena ve většině vnitřních prostorů a částečně i v exteriéru. Památkovou 
hodnotu, kterou budova má, dále výrazně snižuje nedochování reprezentativního oplocení s 
branou a odstranění historického kontextu zahradních úprav. Odstraněním reprezentativního 
oplocení s branou došlo k významnému snížení pohledové kvality lokality. Hlavní 
památkovou hodnotu předmětné budovy Ministerstvo kultury spatřuje v její urbanistické 
situaci, kdy zásadním způsobem formuje strukturu a obraz hlavní výpadové ulice směrem na 
Svitavy a to spolu s dalšími staršími stavebními dominantami jako je klášter, muzeum a 
bezprostředně sousedící kostel. Urbanistické hodnoty předmětné stavby však samy o sobě 
nedostačují k tomu, aby stavba mohla být přes již zmiňovanou absenci architektonické 
výjimečnosti prohlášena za kulturní památku. Z výše uvedených důvodů Ministerstvo kultury 
dospělo k závěru, že budova býv. polikliniky č. p. 634 se zahradou v Moravské Třebové 
nesplňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona 20/1987 Sb.

Výše citované rozhodnutí Ministerstva kultury následně napadl rozkladem ze dne 23. 
8. 2017 Ing. Pavel Prchal, který je podatelem podnětu ze dne 21. 8. 2016 na prohlášení 
objektu za kulturní památku. Rozklad obsahuje následující odůvodnění:

„Dle výše uvedeného rozhodnutí Ministerstva kultury je účastníkem řízení Město 
Moravská Třebová dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona ě. 500/2004 Sb., správního 
řádu, jako vlastník budovy bývalé polikliniky č.p. 634 se zahradou, kterému bylo citované 
rozhodnutí doručeno dne 8. 8. 2017. Za účastníka řízení vedeného pod sp. zn. MK-S 
10504/2016 OPP se podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
považuje i navrhovatel, pan Ing. Pavel Prchal. Rozhodnutím Ministerstva kultury o prohlášení 
budovy bývalé polikliniky č. p. 634 se zahradou za kulturní památku jsou přímo dotčena jeho 
práva na příznivé životní prostředí a přístup ke kulturnímu bohatství. Jako obyvatel obce 
Moravská Třebová má zájem na zachování této urbanisticky významné budovy, a na 
uchování kulturně-historického kontextu ve skupině veřejných budov města z 1. poloviny 20. 
století. Z těchto důvodů podal podnět k prohlášení budovy bývalé polikliniky č. p. 634 se 
zahradou za kulturní památku. Pan Ing. Pavel Prchal, jako účastník řízení podle ustanovení § 
27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podává proti výroku rozhodnutí 
Ministerstva kultury ze dne 1. 8. 2017 č. j. MK 36013/2017 OPP, sp. zn. MK-S 10504/2016 
OPP rozklad, který odůvodňuje takto (pozn.: číslovaní námitek doplněno pro přehlednost 
správním orgánem):

1) Ministerstvo kultury spatřuje památkovou hodnotu budovy bývalé polikliniky č. p. 
634 se zahradou v její urbanistické situaci, kdy zásadním způsobem formuje strukturu a obraz 
hlavní výpadové ulice směrem na Svitavy a to spolu s dalšími staršími stavebními 
dominantami jako je klášter, muzeum a bezprostředně související kostel. K prohlášení stavby 
za kulturní památku zabránila Ministerstvu kultury absence architektonické výjimečnosti 
stavby. Ministerstvo však zcela opominulo historický význam budovy. Budova byla ve 20. 
letech 20. století postavena pro potřeby a reprezentaci okresního úřadu Moravská Třebová.
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K tomuto účelu budova sloužila od svého vzniku až do roku 1960, s přerušením v letech 1938 
-  1945, kdy se stala sídlem Landratu (venkovského okresu). Po zrušení okresu v Moravské 
Třebové ve prospěch okresů Svitavy, Blansko a Prostějov se hledalo její nové využití. Bylo 
rozhodnuto o přeměně budovy na dětskou nemocnici, jejíž přestavba byla realizována v letech 
1961 - 1963. Historický vývoj využití budovy a jeho odraz na její podobě je významným 
dokladem vývoje životního způsobu a prostředí společnosti.

2) V pokračování významného historického vývoje společnosti na podobě a využití 
budovy by mohlo být její navrhované využití jako polyfunkčního vědecko-muzeálního a 
ubytovacího centra s možností pořádání významných odborných a zábavních společenských 
akcí. S tímto záměrem byl seznámen starosta města Moravská Třebová na jednání dne 20. 12. 
2016.

3) Důkazy: - Zápis z jednání zastupitelstva města Moravská Třebová z 2.6.2016 
(příloha č. 1), ze kterého vyplývá, že jsou zájemci o odkup budovy a že o jejich zájmu nejsou 
informováni zastupitelé, jejichž hlasováním se přitom o demolici budovy rozhoduje. Dále zde 
bylo řečeno, že zájem opakovaně několik let projevuje firma MATOUŠEK CZ a. s. se sídlem 
Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 27736962 s korespondenční adresou a 
provozovnou na adrese Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko. Prodejní cena objektu (dle starosty 
Izáka) by byla cca 4 miliony Kč. Je patrná nechuť města investovat do základního 
zabezpečení budovy, protože se do ní opakovaně vlamují vandalové. - Zápis z jednání 
zastupitelstva města Moravská Třebová z 20.6.2016 (příloha č. 2). Byl účasten také zájemce o 
odkup budovy Ing. Matoušek, deklaroval svůj dlouhodobý zájem budovu odkoupit a sdělil 
nespokojenost s nerealistickými podmínkami odkupu budovy, které si město klade a které 
považuje za nepřijatelné pro jakéhokoli investora. V jednáních o odkupu s městem se prý 
snažil splnit z požadovaných bodů maximum a pro něj problematické body připomínkovat, 
projednávat a upravit, ale město dále nekomunikovalo. I zastupitel König potvrdil, že 
omezení nejsou pro podnikatele přijatelná a neakceptují je ani banky. Dále Ing. Matoušek 
coby stavební podnikatel zhodnotil technický stav budovy tak, je ve stavu schopném efektivní 
rekonstrukce, protože veškeré nosné konstrukce - zejména svislé - jsou v pořádku a co se týče 
aktuálních poruch na krovu, zde v případě včasného zásahu nevzniknou škody na dalších 
částech budovy. Má sehnaného provozovatele domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou. 
Dle města budovu prodají za 4 miliony Kč se zmíněnými tvrdými podmínkami. Jinak by to 
teoreticky šlo bez podmínek za cenu výrazně vyšší, kterou by musel stanovit odhad a soutěž, 
ale to prý z důvodu „strategického významu“ lokality není možné. Čím je lokalita strategická 
a co tam město chce mít, na to představitelé města odpověděli, že to nevědí. Dále zde byla 
zastupitelem Mickou zpochybňována ekonomická efektivnost zmíněného záměru Ing. 
Matouška a zároveň zastupitelem Ošťádalem byla velmi pozitivně hodnocena minulost a 
spolehlivost podnikatele Ing. Matouška, který v minulosti hodně rekonstrukcí pro město 
prováděl a to někdy doslova na čestné slovo. - Zápis zjednání dne 20. 12. 2016 (příloha č. 3) 
ve věci Nového využití objektu čp. 634, ul. Svitavská - Fotografie objektu dokazující jeho 
nehavarijní stav (na rozdíl od fotodokumentace zasílané radou města Moravská Třebová 
zastupitelstvu) - viz příloha č. 4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje, aby 
odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.“ .

V souladu s § 152 správního řádu bylo přezkoumáno rozkladem napadené rozhodnutí 
Ministerstva kultury, jakož i řízení, které rozhodnutí předcházelo, a to zejména s přihlédnutím 
k námitkám v rozkladu uvedeným.

Na základě rozkladu Ing. Pavla Prchala jsem se zabýval tím, zda je jeho podatel 
účastníkem řízení a tedy, zda je osobou oprávněnou podat rozklad proti rozhodnutí 
Ministerstva kultury č.j. MK 36013/2017 OPP, sp. zn. MK-S 10504/2016 OPP ze dne 1. 8.
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2017. Řízení o prohlášení věci za kulturní památku podle § 3 zákona ě. 20/1987 Sb. se 
zahajuje na návrh nebo z vlastního podnětu Ministerstva kultury. Z věty druhé ustanovení § 3 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. vyplývá, že aktivní legitimaci k podání návrhu má pouze za 
stanovených podmínek Akademie věd ČR, cit.: „Archeologický nález (§ 23) prohlašuje 
ministerstvo kultury za kulturní památku na návrh Akademie věd České republiky.“. 
Vzhledem k tomu, že návrh na prohlášení předmětného objektu za kulturní památku podal 
Ing. Pavel Prchal, který ani není vlastníkem objektu, kterým je výhradně Město Moravská 
Třebová, pak je návrh Ing. Pavla Prchala ze dne 21. 8. 2016 nutno považovat toliko za podnět 
podle § 42 správního řádu k zahájení správního řízení z moci úřední podle § 46 správního 
řádu. Podatel podnětu a rozkladu tedy není žadatelem ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu a tedy není účastníkem řízení o žádosti, neboť v tomto případě se jedná o 
řízení zahájené z moci úřední na základě poznatků získaných z podnětu Ing. Pavla Prchala ze 
dne 21. 8. 2016.

Podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu jsou účastníky řízení zahájeného z moci 
úřední ty osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo 
prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. Dále podle § 27 odst. 2 správního řádu 
jsou účastníky též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve 
svých právech nebo povinnostech.

Skutečnost, že podatel rozkladu Ing. Pavel Prchal není vlastníkem předmětného 
objektu je rovněž důvodem, že rozkladem napadeným rozhodnutím mu nebylo ve smyslu § 27 
odst. 1 písm. b) správního řádu založeno, změněno nebo zrušeno jeho subjektivní právo anebo 
povinnost nebo prohlášeno, že takové právo nebo povinnost má anebo nemá. Stejně tak 
podatel rozkladu není dotčenou osobou podle § 27 odst. 2 správního řádu, která je 
rozhodnutím prvoinstančního orgánu přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech. 
Ostatně Ing. Pavel Prchal v průběhu prvoinstančního řízení nenamítal, že se považuje za 
účastníka řízení. Proto se tímto Ministerstvo kultury v průběhu řízení nezabývalo a nejednalo 
s ním jako s účastníkem řízení. Ministerstvo kultury ve všech případech jedná jako 
s účastníky řízení pouze s vlastníky věcí, o nichž se vede řízení o prohlášení za kulturní 
památku, případně s Akademií věd ČR v případech, na které se vztahuje věta druhá § 3 odst. 1 
zákona č. 20/1987 Sb.

Na základě výše uvedeného jsem dospěl k zjištění, že podatel rozkladu Ing. Pavel 
Prchal není účastníkem řízení, z čehož plyne, že není osobou oprávněnou podat rozklad proti 
rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 36013/2017 OPP, sp. zn. MK-S 10504/2016 OPP ze 
dne 1. 8. 2017. Nezbylo mi proto než tento rozklad jako nepřípustný zamítnout podle § 92 
odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku.

Rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 36013/2017 OPP, sp. zn. MK-S 10504/2016 
OPP ze dne 1. 8. 2017 tak nabylo právní moci dne 11.8. 2017, když se účastník řízení 
(vlastník objektu -M ěsto  Moravská Třebová) dopisem č.j. MUMT 21606/2016 ze dne 11.8. 
2017 vzdal svého práva podat rozklad proti tomuto rozhodnutí.

Vzhledem k výše popsaným okolnostem jsem následně zkoumal ve smyslu § 92 odst. 
1 správního řádu, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném 
řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí, a to zejména s přihlédnutím k 
tvrzením a námitkám uvedeným v nepřípustném rozkladu a dospěl jsem k následujícím 
zjištěním a závěrům:

Shledal jsem, že Ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a na 
základě jejich řádného vyhodnocení dospělo k závěru, který v napadeném rozhodnutí
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dostatečně odůvodnilo, že předmětný objekt nesplňuje zákonem č. 20/1987 Sb. předepsané 
podmínky pro prohlášení za kulturní památku.

Dále zdůrazňuji, že prohlásit předmětný soubor za kulturní památku shodně 
nedoporučily všechny dotčené orgány státní památkové péče ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., tj. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, 
oddělení kultury a památkové péče, a to vyjádřením ze dne 2. 1. 2017, č. j. KrU-1375/20177 
OKSCR OKPP, sp. zn. SpKrÚ-61715/2016 OŠK OKP, a dále Městský úřad Moravská 
Třebová, odbor výstavby a územního plánování, a to vyjádřením ze dne 26. 9. 2016, zn. 
MUMT 27722/2019/0VUP6-411.1, sp. zn. S MUMT 25121/2016, a rovněž odborná 
organizace státní památkové péče ve smyslu § 32 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., tj. 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, a to vyjádřením ze dne 
6. 9. 2016, č. j. NPÚ-361/69145/2016. S odbornou argumentací těchto orgánů a institucí státní 
památkové péče se ztotožňuji.

Shledal jsem, že z napadeného rozhodnutí a správního spisu vyplývá, že v řízení bylo 
řádně prokázáno, že objekt nevykazuje dostatečné památkové hodnoty ve smyslu § 2 odst. 1 
zákona č. 20/1987 Sb., které jsou podmínkou pro prohlášení věci za kulturní památku, 
především z těchto důvodů: Autorem původního projektu předmětné budovy je významný a 
uznávaný regionální architekt Oskar Czepa. Budova byla ale nakonec postavena podle jiného 
projektu od autora, který projekt renomovaného autora pozměnil. Výsledkem realizace je tak 
budova, kterou lze považovat za příklad správní stavby 20. let 20. století. Jde sice o stavbu z 
architektonického hlediska relativně kvalitní, ovšem v celorepublikovém kontextu nijak 
zásadně výjimečnou. Nejzajímavější a nejvýznamnější částí budovy je její vstupní prostor s 
reprezentativním schodištěm. Tato budova se však do současné doby nedochovala ve svém 
původním stavu a architektonickém vzhledu. Během úpravy na zdravotnické zařízení došlo 
nejen k dispozičním změnám a odstranění autentických okenních výplní, ale i k zániku 
množství původních a kvalitních stavebních prvků a detailů. Autenticita původní architektury 
byla značně narušena ve většině vnitřních prostorů a částečně i v exteriéru. Památkovou 
hodnotu, kterou budova má, dále výrazně snižuje nedochování reprezentativního oplocení s 
branou a odstranění historického kontextu zahradních úprav. Odstraněním reprezentativního 
oplocení s branou došlo k významnému snížení pohledové kvality lokality. Za památkovou 
hodnotu předmětné budovy je možno považovat urbanistická situace, kdy zásadním 
způsobem formuje strukturu a obraz hlavní výpadové ulice směrem na Svitavy a to spolu s 
dalšími staršími stavebními dominantami jako je klášter, muzeum a bezprostředně sousedící 
kostel. Urbanistické hodnoty předmětné stavby však samy o sobě nedostačují k tomu, aby 
stavba mohla být přes již zmiňovanou absenci architektonické výjimečnosti prohlášena za 
kulturní památku. Ostatně takové urbanistické hodnoty by měla i případná novostavba 
vybudovaná v budoucnu na místě stávajícího objektu, která by měla obdobné umístění na 
pozemku a obdobné vnější členění, objemové a výškové parametry tak, jako má nynější 
objekt.

K jednotlivým námitkám uplatněným v nepřípustném rozkladu uvádím následující:

Ohledně námitek uvedeným v bodě 1) rozkladu uvádím, že zřetelnější památkovou 
hodnotou předmětné budovy je hodnota urbanistická, která tkví v urbanistické situaci stavby. 
Skutečnost, že budova v minulosti sloužila pro potřeby okresního úřadu, automaticky 
neznamená, že má stavba mimořádnou historickou hodnotu, pro kterou by měla být 
prohlášena za kulturní památku. Urbanistická a historická hodnota předmětné stavby není 
natolik vysoká, aby stavba bez výjimečné architektonické kvality mohla být prohlášena za 
kulturní památku. Jak již jsem uvedl výše, podobné urbanistické hodnoty by měla i případná 
novostavba vybudovaná v budoucnu na místě stávajícího objektu, která by měla obdobné
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umístění na pozemku a obdobné vnější členění, objemové a výškové parametry tak, jako má 
nynější objekt. Urbanistická hodnota tedy k prohlášení objektu za kulturní památku 
nepostačuje. Skutečnosti, které významně snižují historickou hodnotu objektu, jsem již popsal 
v předchozím odstavci.

K námitkám uvedeným pod bodem 2) rozkladu uvádím, že předmětem řízení, 
vedeného podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb. je především zjišťování té skutečnosti, zda 
předmětná věc má nebo nemá znaky kulturní památky podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. 
Zkoumání navrhovaného možného využití předmětné budovy, které je popisováno v rozkladu, 
nesouvisí s památkovou hodnotou objektu. Podotýkám, že rozhodnutí o neprohlášení stavby 
za kulturní památku využití uváděnému Ing. Pavlem Prchalem nebrání. Ministerstvo kultury 
nerozhoduje o demolicích staveb. Rozhodnutí o neprohlášení věci za kulturní památku není 
rozhodnutím o odstranění stavby, stavba i po rozhodnutí o neprohlášení věci za kulturní 
památku může existovat dál.

V této souvislosti podotýkám, že příslušný stavební úřad nemusí povolit demolici 
objektu ani v případě, že se nejedná o kulturní památku, a to s odkazem na zákon č. 183/2006 
Sb. stavební zákon, v platném znění, kde je např. v § 18 stanoveno, že „Územní plánování ve 
veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.“ a dále v § 90 písm. b) 
stavebního zákona je stanoveno, že „V územním řízení stavební úřad posuzuje, zdaje záměr 
žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.“. Prohlášení věci 
za kulturní památku tedy slouží k ochraně věcí, které prokazatelně vykazují dostatečné 
památkové hodnoty ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., a nikoliv k účelové záchraně 
památkově nedostatečně hodnotných objektů před demolicí.

Co se týče námitek uvedených pod bodem 3) rozkladu uvádím, že zápisy z jednání 
zastupitelstva se netýkají památkových hodnot posuzované věci ani nesouvisí s postupem 
Ministerstva kultury a z tohoto hlediska obsahují irelevantní skutečnosti, které svědčí zejména 
o mnoha různých záměrech na využití, rekonstrukci či demolici objektu. Dále konstatuji, že 
aktuální stavebně-technický stav objektu, ať je jakýkoliv, nebyl důvodem k neprohlášení 
předmětné stavby za kulturní památku. Stavba nebyla prohlášena za kulturní památku, 
protože nesplňuje podmínky ustanovení § 2 odst. 1 zákona 20/1987 Sb. pro prohlášení věci za 
kulturní památku tak, jak bylo podrobně objasněno výše.

Mám tak za to, že napadené rozhodnutí Ministerstva kultury bylo vydáno v souladu se 
zákonem č. 20/1987 Sb. a správním řádem, přičemž ani námitkami v nepřípustném rozkladu 
nebyla vyvrácena prokázaná skutečnost, že předmětný objekt svým charakterem a podstatou 
nevykazuje dostatečné památkové hodnoty vymezené v § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 
Sb. Předmětný objekt proto důvodně a oprávněně nebyl prohlášen za kulturní památku. 
Námitky uvedené v nepřípustném rozkladu, ani jiné zjištěné skutečnosti, nesvědčí o tom, že 
jsou dány předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání 
nového rozhodnutí. Z tohoto důvodu nezbylo než bez dalšího rozklad jako nepřípustný 
zamítnout tak, jak je uvedeno ve výroku.

K projednání podaného rozkladu byla svolána ustavená rozkladová komise, která věc 
komplexně posoudila a na základě výše uvedeného mně navrhla rozhodnout tak, jak je 
uvedeno ve výroku.
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P o u č e n í :

Toto rozhodnutí je podle § 91 ödst. 1 a § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, konečné a n e l z e  se proti němu dále odvolat.

Mgr. Daniel Herman, v. r. 
otisk úředního razítka ministr kultury

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Petr Strupek, v. r.

Ing. Pavel Prchal
...............................................................

Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová,

Na vědomí obdrží:
Ministerstvo kultury, OPP/O, zde

Národní památkový ústav, generální ředitelství 
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Pardubicích 
Zámek 4, 531 16 Pardubice

Krajský úřad Pardubického kraje, úsek státní památkové péče 
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Městský úřad Moravská Třebová, úsek státní památkové péče 
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
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