MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE
ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
24. 1. 2014
NAŠE ZN.:
OSSV/2492/14
VYŘIZUJE
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

PETR VYSTRČIL
581 828 113
581 828 650
petr.vystrcil@mesto-hranice.cz

DATUM:

2014-02-04

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Hranice, odbor školství a sociálních věcí, jako příslušný orgán státní památkové
péče, obdržel dne 24. 1. 2014 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k domu č. p. 113, na
pozemku parcel. č. 131 st., v k. ú. Drahotuše.
Orgán státní památkové péče v uvedeném období (tzn. od roku 2002 dosud) provedl fyzické
kontroly objektu a vydal závazná stanoviska v rámci těchto úkonů:
- dne 14. 4. 2006 žádost o vydání závazného stanoviska k akci: stavební úpravy spočívající v I.
NP v odstranění podlah a dřevěných příček, ve vybudování nových podlah včetně dlažeb a
nových vnitřních příček včetně kovových zárubní, dveří a síťových rozvodů a opravě vnitřních
omítek. V uvedené věci bylo provedeno místní šetření referenta odboru školství a sociálních
věcí P. Vystrčila s pracovníkem Národního památkového ústavu v Olomouci Ing. Josefem
Březinou a následně vydáno přípustné (souhlasné) závazné stanovisko (č. j. OSK/10440/06 z
19. 5. 2006).
- dne 13. 6. 2013 žádost o vydání závazného stanoviska k akci: přístavba, stavební úpravy.
V uvedené věci bylo dne 2. 7. 2013 provedeno místní šetření referenta odboru školství a
sociálních věcí P. Vystrčila s pracovníkem Národního památkového ústavu v Olomouci Mgr.
Jiřím Kalábem. Bylo mj. protokolárně konstatováno, že dvorní křídlo je z menší poloviny zcela
destruováno, (propadlá střecha a stropy), další část je staticky narušená, s poškozenou střešní
konstrukcí, náletovou zelení, bez výplní otvorů, hmotná podstata je natolik poškozena, že
status „kulturní památky“ ztrácí opodstatnění. Dne 2. 7. 2013 byl správní orgán požádán
zástupcem účastníka řízení o zpětvzetí žádosti o vydání závazného stanoviska. Z těchto
důvodů bylo dne 12. 7. 2013 usnesením č. j. OSSV/8615/13-1 řízení zastaveno.
- dne 5. 12. 2013 byla zasláno odborné stanovisko Ministerstvu kultury ČR, Odboru památkové
péče, ve věci: zrušení prohlášení hospodářské části u domu č. p. 113, na pozemku parcel. č.
131 st., v k. ú. Drahotuše, za kulturní památku ČR. V této věci správní orgán mj. uvedl, že
dotčená hospodářská stavba se nalézá ve dvorní části měšťanského domu č. p. 113 na
náměstí v Drahotuších. Tato obec je dnes místní částí města Hranic. Dům č. p. 113 se poprvé
objevuje coby novostavba v daňové evidenci realit z roku 1775. Jedná se o měšťanský dům
s výraznou plastickou klasicistní fasádou s vysokou atikovou nástavbou. Reprezentuje
měšťanskou kulturu 19. století se snahou o silný vizuální impuls v daném prostředí a vykročení
z rámce rustikálního charakteru Drahotuš. Proto objekt primárně požívá památkové ochrany.
Vnitřní konstrukce domu prošly řadou úprav (dům sloužil mj. k provizorní školní výuce a jako
místo řady provozů a služeb, po roce 1945 značně chátral). Standardní hospodářské dvorní
křídlo s chlévy je proti hlavní stavbě utilitárním objektem běžné stavební produkce i v kontextu
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samotné obce Drahotuše. Je sice součástí hlavní budovy, nijak však neposiluje principy, kvůli
nimž je celý objekt památkově chráněn. Zrušení ochrany této části nepovede v budoucnu ke
komplikacím při výkonu památkové péče u dotčené památky a nesníží její architektonické
hodnoty. Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme zrušit prohlášení této části
nemovitosti za kulturní památku ČR.
- dne 12. 12. 2013 Ministerstvo kultury ČR, Odbor památkové péče svým rozhodnutím č. j. MK
58183/2013 OPP zrušil prohlášení hospodářské části domu č. p. 113 za kulturní památku.

Mgr. Vojtěch Bušina
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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