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Žádost o poskytnutí informace - dopravní nehoda - SZ Hrubý Rohozec 
 
 
 

Vážený pane, 
 
k žádosti o informace, která se týká dopravní nehody, k níž došlo dne 13. 10. 2020 v objektu státního 
zámku Hrubý Rohozec, 
 
sděluji následující: 
 
K prvnímu požadavku na poskytnutí zápisu o dopravní nehodě ze dne  13. 10. 2020 poskytuji v příloze 
zápis z místa nehody, při němž došlo k poškození pilíře u hlavního vstupu do zámeckého parku, ze 
dne 13. 10. 2020. 
 
Ke druhému požadavku na poskytnutí smlouvy, na základě které firma, která způsobila poškození, 
prováděla práce v zámeckém parku včetně dokladu o jejím pojištění, poskytuji v příloze smlouvu 
evidenčního čísla 4004H1200003, čj. NPÚ 440/61717/2020, uzavřenou mezi Národním památkovým 
ústavem a společností LOUČKA Pardubice, dne 24. 9. 2020, včetně potvrzení o pojištění odpovědnosti 
pojistníka společnosti LOUČKA Pardubice za újmu, uzavřené dne 5. 12. 2019 u Kooperativy k pojistné 
smlouvě č. 8603481108. 
 
V samostatné příloze je připojen i odkaz na příslušnou veřejnou zakázku, a to na veřejnou část NEN 
pod systémovým číslem veřejné zakázky NOO6/20/V00023750, včetně základních informací o 
zadávacím postupu. (požadavek třetí ze žádosti o informace) 
 
K požadavku čtvrtému na poskytnutí zápisů o řešení situace územní památkovou správou na 
Sychrově, je připojen v příloze zápis z jednání ze dne 22. 11. 2021. Jednání bylo vedeno mezi územní 
památkovou správou na Sychrově a jednatelem společnosti LOUČKA Pardubice. Věc byla řešena i na 
Městském úřadě Turnov, viz v příloze souhlas stavebního úřadu ze dne 15. 12 2021 s provedením 
ohlášeného stavebního záměru. 
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K dotazu pátému, jaká pojišťovna a pod jakým číslem jednacím pojistnou událost vede a jaká částka 
byla za škodu vyplacena, uvádím, že na základě závazku jednatele dodavatelské firmy nebylo 
poškození pilíře hlášeno na pojišťovnu, tedy nebyla ani vyplacena částka pojistného plnění. 
Společnost LOUČKA Pardubice ponese opravu na poškození pilíře na vlastní náklady, k čemuž se 
zavázala při zápisu z místa nehody (viz připojená příloha). 
 
K poslednímu šestému dotazu, proč byla kastelánem opakovaně odmítnuta schůzka, při které by se 
pořídila dokumentace poškození nemovitosti Hrubý Rohozec čp. 9, uvádím: 
 
Na základě sdělení bývalého kastelána státního zámku Hrubý Rohozec J H nedošlo k porušení 
obvyklých norem chování, ani ke slovnímu či fyzickému napadení. Opakovaně bylo při náhodném 
setkání vysvětleno, že předmětnou situaci řeší investiční referent územní památkové správy na 
Sychrově Bc. R, a že oprava pilíře bude realizována po dokončení opravy grotty v zámeckém parku. 
Investiční referent Bc. R ukončil u NPÚ pracovní poměr z důvodu odchodu do důchodu a věc 
v současné době řeší vedoucí odboru správy majetku Ing. J. Zaměstnankyně již jednala se zástupcem 
společnosti LOUČKA Pardubice, který vykonává profesi kameníka, a oprava poškozeného pilíře SZ 
Hrubý Rohozec a tedy i Vašeho poškozeného domu bude realizována podle klimatických podmínek 
v měsících dubnu až květnu 2022. 
 
 
Tímto je žádost o informace, která byla doručena Národnímu památkovému ústavu dne 14. 3. 2022, 
vyřízena ve lhůtě a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, odesláním vyřízení a příloh na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků 5) 

- dle textu 
 


