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MEMORANDUM ČNK ICOMOS
k Návrhu nového stavebního zákona
Český národní komitét ICOMOS, součást Mezinárodní rady pro památky a sídla, který
se zabývá širšími tématy ochrany a péče o kulturní dědictví, konstatuje: předložený
návrh nového stavebního zákona zcela rezignoval na ochranu veřejných zájmů
v oblasti ochrany kulturního a přírodního bohatství.
Přes průběžnou masivní kritiku a zásadní výhrady celé řady institucí, státních orgánů,
zástupců měst a obcí i odborné veřejnosti k centralistickému pojetí nové normy,
v průběhu jejího kvapného, zmateného a jednostranně zaměřeného zpracování,
nedošlo k vypořádání připomínek k věcnému záměru a byla ignorována i doporučení
odborných komisí Legislativní rady vlády. Předložený návrh na oprávněné a zásadní
připomínky prakticky vůbec nereaguje.
Je evidentní, že MMR dává přednost jednostranným zájmům stavební lobby,
zastoupené zpracovatelem nového zákona, tedy Hospodářskou komorou. Překotné
úsilí o bezohledné prosazení rychlosti stavebního řízení ve prospěch investora na úkor
kvality a zodpovědné péče o rozvoj a ochranu hodnot našeho území se projevuje i
nepřiměřeně krátkým časem, který byl určen na připomínky k návrhu
paragrafovaného znění a množství věcně souvisejících složkových zákonů, navíc
v předvánočním období
Nový stavební zákon svou konstrukcí rozhodovacích kompetencí zcela ignoruje celou
oblast péče o památky a směřuje k úplnému okleštění principů ochrany veřejného
zájmu na uchování hodnot kulturního, přírodního a krajinného dědictví, a proto ho
v předložené podobě odmítáme.
ČNK ICOMOS pokládá návrh paragrafovaného znění za natolik špatný, že jej nelze
dílčími připomínkami zlepšit, a proto důrazně žádá, aby byl návrh nového stavebního
zákona stažen. Je nezbytné, aby byl nově zpracován, a to nikoliv Hospodářskou
komorou, ale Ministerstvem pro místní rozvoj, tak jak to obecně předpokládají
principy tvorby zákonů, ve spolupráci s odborně relevantními subjekty, v souladu
s legislativními pravidly vlády, ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR tak,
aby byla garantována ochrana památkového bohatství pro další generace.
Projednáno a jednomyslně schváleno Valnou hromadou ČNK ICOMOS
dne 18. prosince 2019
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