
 

Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 

 
1/2 

 

 

 
 

 
Váš dopis čj. / ze dne: 8. 5. 2022  
Naše čj.: NPU-310/38009/2022 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186 
 
Praha 13. 5. 2022 

 

 

 

Žádost o informace  -  konírna SZ Veltrusy 
 
 

Vážený pane inženýre, 
 
k žádosti o informace, která byla přijata Národním památkovým ústavem a zaevidována dne 9. 5. 
2022, vyřizuji podle podkladů územní památkové správy v Praze takto: 
 
K prvnímu požadavku na zaslání veškerých dostupných smluv a dodatků, objednávek a faktur, 
týkajících se pronájmu a provozu konírny v areálu zámku Veltrusy konstatuji, že ke dnešnímu dni na 
provoz konírny v areálu státního zámku Veltrusy nebyla, ani nemohla být uzavřena nájemní smlouva. 
Uzavření takové smlouvy neumožňovaly podmínky dotačního programu IROP, z jehož prostředků 
byla konírna zrekonstruována:  
Název operačního programu: Integrovaný operační program (IOP) 
Číslo operačního programu CZ.1.06 
Název operačního programu: Terra didactica - projekt revitalizace zámku Veltrusy a vytvoření 
centra pro implementaci Evropské úmluvy o krajině 
 
Od července r. 2016 provozuje objekt zámecké konírny Veltrusy spolek Dámy v sedle (Dámy v sedle, 
zapsaný spolek, IČO: 70805351, Ostrov 58, Veltrusy, PSČ 277 46), a to na základě smlouvy o 
spolupráci, jejíž účinnost končí 30. 6. 2022. 
 
Ke druhému požadavku o informace o procesu, který předchází výběru spolupracujícího subjektu pro 
pronájem konírny v areálu státního zámku Veltrusy, uvádím, že takovým procesem je veřejná soutěž 
o nejvhodnější nabídku. Podmínky soutěže, včetně kompletní zadávací dokumentace a návrhu 
smlouvy, jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu Národního památkového 
ústavu, viz odkaz Pronájem prostor pro chov koní v areálu státního zámku Veltrusy - Národní 
památkový ústav (npu.cz) .  
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku/80359-pronajem-prostor-pro-chov-koni-v-arealu-statniho-zamku-veltrusy
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku/80359-pronajem-prostor-pro-chov-koni-v-arealu-statniho-zamku-veltrusy
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Přílohy (počet svazků) 

- bez příloh 
 


