
Nečtinské memorandum 2015

Y návazrtosti na nečtinské memorandum z roku 2014 účastníci odborné
konference o otÁzkách stavebněhistoric\ich průzkumů Dějiny staveb
v Nečtinech požadují zastavení praci na návrhu zákona o ochraně památkového
fondu, ktery neřeší stávající problémy památkové péče v České republice a
místo potřebných nástrojů k efektivní ochraně kulturního dědictví předpokládá
podstatně vyšší formalizaci činností celého oboru. Návrh nepňnáší positivní
systémové změny, směřuje k omezovríní památkové ochrany a potlačuje úlohu
Narodního památkového ústavu.

Učastníci dále vyslovují važné znepokojení nad někÍeými formulacemi
v návrhu nové Státní kulturní politiky, zpracovaném ministerstvem kultury,
v němž je mj. proklamováno, že ,,novou legislativou v oblasti památkové péče
budou zaloŽeny předpoklady pro trvale udržitelné využivéní narodního
kulturního pokladu. opuštěním autoritativního ochraniířského přístupu státu ke
kulturním památkám, jejich vlastníkům, správcům a provozovatelům budou
vytvořeny předpoklady pro stimulaci projektů lepšího zapojeni památek do
Života společnosti ...,.. Ministerswo kultury se zde zjevně pokouší rezignovat na
statem gararrtovanou ochranu hmotrrého kultumího dědictví. Přitom již současná
ochrana kulturních památek není důsledná, ěimž dochá.z,i k nenahraditelným
kulturním ztrátám.

Tyto závažné skutečnosti dokládají, že ministerstvo kultury na úseku strítní
památkové péče dlouhodobě neplní své poslání.

Neětiny 2l..3. 2015

Podpisy viz. podpisová listina.
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