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� Vykonává funkci v zákoně zakotvené odborné 
organizace státní památkové péče

� Zajišťuje obnovu, správu, propagaci a � Zajišťuje obnovu, správu, propagaci a 
zpřístupnění unikátního souboru státních hradů 
a zámků, který představuje jednu 
z nejvýznamnějších součástí památkového 
dědictví České republiky.



� Vyjádření v rámci správních řízení podle
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění

� Spolupráce při tvorbě a schvalování změn� Spolupráce při tvorbě a schvalování změn
územních plánů

� Spolupráce při tvorbě tzv. plánů ochrany
(NPÚ x KÚ x MÚ), např. Moravské
Budějovice



� Odborníci z NPÚ jako členové komisí při
přerozdělování finančních prostředků z
dotačních titulů (PZAD, Program
regenerace…

� Spolupráce při formulování dotačních titulů
obcí směřovaných do oblasti památkové
péče

� Konzultace při přípravě PD obnov
kulturních památek či staveb na území s
plošnou ochranou v majetku obce.



� Spolupráce při projednávání budoucího
směřování rozvoje obce (např. umístění
fotovoltaiky či jiných zdrojů obnovitelné
energie)energie)

Pavlov, okr. Jihlava
Realizace  větrných 
elektráren v bezprostřední 
blízkosti obce

Dukovany, okr. T řebíč
Studie záměru výstavby větrných elektráren na v blízkosti 
obce



� Možnost součinnosti při záchraně KP ve
vlastnictví obce na jejím území

Jemnice, okr. T řebíč
Obnova z PZAD směřující k 
zpřístupnění zámku veřejnosti

Brní čko, okr. Šumperk
Odborná konzervace hradní zříceniny



� Možnost součinnosti při záchraně KP ve
vlastnictví obce na jejím území

Ostrava, MŠ ul. Dvo řákova
Sanace historických stropů levnějším a k památce šetrnějším způsobem



� Možnost součinnosti při záchraně KP ve
vlastnictví obce na jejím území

, , 

Heřmanova Hu ť, okr. Plze ň sever, v ěžový vodojem (KP)
Proměna nevyužívaného a zanedbaného vodojemu na vyhlídkovou věž



� Možnost součinnosti při záchraně KP ve
vlastnictví třetích osob na území obce

Červená Řečice, okr. Pelh řimov
Záchrana zámku, jehož vlastník je 
bytové družstvo v likvidaci (PZAD)

Brtnice, okr. Jihlava
Záchrana zámku s nevyjasněnými 
vlastnickými vztahy (PZAD)



� Konání slavnostních obřadů na
památkových objektech ve správě NPÚ
(svatby, vítání občánků, předávání
vysvědčení apod.)vysvědčení apod.)



� Možnost konání reprezentačních akcí
obcí či institucí na památkových
objektech ve správě NPÚ



� Spolupráce při pořádání festivalů a
velkých kulturních akcí



� Spolupráce při osvětě veřejnosti
(přednášky, výstavy, doprovodné akce)



� Spolupráce při tvorbě a realizaci
edukačních aktivit



� Společné projekty v oblasti propagace
památkového fondu (např. Sdružení
měst UNESCO, Česká inspirace nebo
SHSČMS apod.)SHSČMS apod.)




