
Reakce na článek z vydání 5/2021 

 „Záměr doplnění vegetace na náměstí“ 

„Prosadíme více zeleně a okrasných rostlin do centra města“ 

 

V minulém čísle Rýmařovského horizontu měli občané možnost seznámit se se záměrem politického 

hnutí Ano, které představilo svůj návrh na ozelenění náměstí v Rýmařově. Jelikož je v článku avizováno, 

že proběhlo jednání s památkáři, ráda bych k tomu pro úplnost doplnila několik informací. 

S Národním památkovým ústavem započalo hnutí Ano svá jednání bez konzultace s vedením města, 

zda studie nového ozelenění náměstí je potřebná a pro město důležitá. NPÚ na návrh ozelenění 

náměstí ovšem reagovalo jako na podnět, který je vůlí celého vedení města a proběhly nějaké 

telefonické konzultace a pracovní e-maily mezi zástupci hnutí Ano, NPÚ a autory studie, na které se ve 

svém článku JUDr. Cuták odvolává. 

Aby se situace vyjasnila, byla městem Rýmařov podána žádost o závazné stanovisko památkové péče 

Městského úřadu Rýmařov. V rámci úředního procesu byl o vyjádření požádán také NPÚ, který 

reagoval následovně: „Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů 

a znalosti situace konstatuje, že dosavadní konzultace týkající se možného doplnění zeleně byly pouze 

orientační a provedeny formou emailové a telefonické konzultace s případnými autory studie. Jednalo 

se o jednání předběžné, které nelze považovat za jednoznačný souhlas s uvedeným záměrem.“ 

Závěrem je v jejich vyjádření je konstatováno: „Z hlediska zájmů památkové péče bude optimální 

variantou řešení, které zachová vnitřní plochu náměstí, cenné pohledy na dominantu radnice a kterým 

nedojde k prostorovému roztříštění zejména jihovýchodní části náměstí.“ 

Z konzultací mezi výkonným orgánem památkové péče a NPÚ dále vyplývá, že NPÚ považuje stávající 

úpravu náměstí za zdařilou a co se týče zeleně za dostatečnou. Dosadbu dvou nových linií stromů 

pokládá za problematické, zvláště pro pohledové zakrytí radnice, jakožto dominanty náměstí. Také 

dosadba jabloní přímo u radnice není doporučena. V minulosti tam jabloně byly vysazeny, ale byla to 

úprava z poloviny 20. století, ke které není vhodné se vracet. Za neproblematické považují podsadbu 

trávníku cibulovinami u radnice a v okolí sochy Panny Marie Immaculaty. 

S názorem NPÚ se ztotožňuje také výkonný orgán státní památkové péče v Rýmařově, který v této věci 

nyní vydá závazné stanovisko památkové péče podle § 14 odst. 3 památkového zákona, neboť se jedná 

o území, které je součástí městské památkové zóny Rýmařov. 
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