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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 29. ledna 2020 Vaši žádost
o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se pomníku na Štěpánce. Ve své žádosti požadujete
poskytnout tyto informace:
1)

Pomník byl obnoven 28. října 2011 údajně spolkem Jizeran, který však v této době právně
neexistoval. Kdo a komu měl v této době vydat souhlas, nebo povolení k obnově
pomníku, pokud se tak stalo na pozemku s vlastnickým právem České republiky?

2)

U pomníku je instalována vysvětlující tabule, kde je ve veřejném prostoru sdělováno, na
základě posudku doktora Uhlíře, že tento pomník nese znaky nacisticé symboliky,
dokonce je zde uvedeno, že pomník byl vztyčen mimo jiné i na památku obětí Zbraní
SS z Kořenova. Mám pocit, že organizace SS byla v poválečném soudním procesu
v Norimberku prohlášena za zločinnou organizaci, ale mohu se mýlit. Dne 19. září 2019 bylo
vydáno Usnesení Evropského parlamentu o významu evropské památky pro budoucnost
Evropy. Nemám problém s tím, když se tento pomník bude nacházet na pozemku obce
Kořenov, nebo i na pozemku v soukromém vlastnictví. Chci se proto zeptat, zda
za současného pohledu, kdy je přiznávána nacistická symbolika tohoto pomníku,
je toto vše v souladu hlavně s bodem 9 tohoto usnesení?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Chápeme, že situace související s pomníkem u rozhledny Štěpánka je pro Vás a Vaši rodinu
velmi citlivá. V kompetenci MŽP však není posuzování symboliky uvedeného památníku
(tlapatého kříže) ani jeho následného obnovení formou rekonstrukce.
Z pohledu zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích uvádíme, že v rámci vymezené působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti
a v rámci právních předpisů má Správa Krkonošského národní parku zásadně samostatnost při
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rozhodování o způsobu užívání hmotného majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit. V tomto
případě se příslušnost hospodaření s majetkem státu vztahuje pouze k pozemku, kde se
předmětný pomník nachází, nikoliv k samotnému pomníku.
Záležitost z výše uvedených důvodů je proto nutné vyřešit se Správou Krkonošského národního
parku.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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