Závěry z valné hromady SPPPP konané ve dnech 21.- 22. 5. 2010 ve Svratce

Valná hromada SPPPP děkuje Lucii Radové za uspořádání VH ve Svratce
Valná hromada SPPPP se na semináři seznámila s průzkumy a zjištěními
- Jana Beránka a kol. z průběžné dokumentace a SHP Karlova mostu;
- Vladislava Razíma z OPD hradební věže ve Znojmě.
Valná hromada SPPPP bere na vědomí:
- zprávu o činnosti SPPPP za období od poslední valné hromady;
- zprávu o hospodaření SPPPP včetně ztenčující se částky na spolufinancování časopisu
Průzkumy památek umožňující poslední subvenci;
- zprávu o průběhu kauzy Karlův most (rozhodnutí Krajského úřadu v Plzni ve věci
návrhu opatření podaného SPPPP MK ČR dne 29.4.2009, odvolání MHMP);
- zprávu o kauze hradební věže ve Znojmě a obstrukcích vůči SPPPP ze strany MěÚ
Znojmo.
Valná hromada vyslovuje znepokojení
- nad nejvážnějšími problémy památkové péče: devastace a zánik zapsaných i
nezapsaných památek; změna podoby historických částí měst a obcí; využívání
omezených veřejných prostředků na nenaléhavé akce a nevhodné rekonstrukce,
v principu chybný a administrativně náročný systém státní památkové péče atd. ;
- nad rozšiřujícím se uplatňováním metody „scénografické obnovy“ památek bez
vztahu k exaktnímu poznání a zachování autenticity;
- nad hrozbou prolomení těžebních limitů a následné devastaci památek (Horní Jiřetín
etc.).
Valná hromada SPPPP ukládá výkonnému výboru:
- dále sledovat Kauzu Karlův most, formulovat požadavek na předělání nekvalitně
provedených částí a po shromáždění všech dokumentů využít i možnosti podání
k veřejnému ochránci práv;
- dále sledovat kauzu hradební věže ve Znojmě a využít zákonných možností proti
„zkrášlení“ a pseudohistorické dostavbě hradebního systému;
- ve spolupráci s členy znalými situace zpracovat dopis varující před následky
prolomení limitů těžby, který bude zaslán na příslušné státní a krajské orgány státní
správy a samosprávy;
- zpracovat stanovisko k nejvážnějším problémům památkové péče.
Další valná hromada SPPPP se bude konat v Zubrnicích.

Hlasitě přečteno a odhlasováno přítomnými (11 členů viz presenční listina)
Přepsáno z rukopisného záznamu pořízeného dne 22.5. 2010.
Zapsala: D. Novotná

