Porada pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají státní správu
na úseku památkové péče
19. listopadu 2015, Metodické centrum moderní architektury v Brně

Zápis
Porady se zúčastnilo celkem 24 pracovníků, 3 osoby byly omluveny (viz Prezenční listina).
1) Úvodní slovo Ing. Petra Svobody, ředitele Metodického centra moderní architektury v Brně Mgr.
a Mgr. Aleše Homoly, vedoucího odboru evidence, dokumentace a IS NPÚ, územní odborné
pracoviště v Brně.
2) Prezentace Mgr. Romany Štičkové nazvaná Evidence v památkové péči, vývoj a současný stav.
Ústřední seznam kulturních památek a Památkový katalog
- přednášející shrnula ve svém příspěvku historický vývoj evidence kulturních památek a
dosavadní možnosti využití informačních systémů (MonumNet, MIS, GIS, CastIS, ArtGuard).
3) Prezentace Ing. Kristiny Hendrychové na téma Evidence v památkové péči. Památkový katalog
NPÚ
- hlavním cílem tohoto bodu programu bylo seznámení zúčastněných pracovníků ORP a KÚ
s novým evidenčním systémem památkové péče, který od 1. 1. 2016 plně nahradí stávající
MonumNet. Byla představena jak veřejná, tak také interní část systému, se kterou budou
v budoucnu pracovat také pracovníci ORP a KÚ vykonávající státní správu na úseku
památkové péče. Přednášející ve svém příspěvku srovnávala stávající evidenční systém s
novými možnostmi Památkového katalogu, např. nová aplikace Ohrožené a zachráněné
kulturní památky. Dále vyzdvihla propojení Památkového katalogu s ostatními informačními
systémy využívanými pracovníky v oblasti Památkové péče. Nastínila ovšem rovněž
problémy nového evidenčního systému a nutnost ručního čištění dat, které si vyžádá velkou
časovou náročnost.
4) Prezentace Ing. Kristiny Hendrychové nazvaná Projekt digitalizace fondů NPÚ
- v rámci získaných dotací provedl NPÚ v letošním roce digitalizaci dokumentů Ústředního
seznamu kulturních památek (evidenční listy ÚSK a související dokumenty, listinné
dokumenty ÚSKP, vázané dokumenty jako Státní seznam kulturních památek, Jmenný
seznam kulturních památek z tzv. generální aktualizace, tzv. Černé knihy atd.). Díky tomuto
projektu budou všechny výše zmíněné digitalizované dokumenty přístupné on-line.
5) Závěrečná diskuse a prostor pro dotazy.
6) Komentovaná prohlídka nově zrekonstruované vily Stiassni, které se zúčastnila většina
pracovníků ze ZK.

Zapsala: Mgr. Jitka Korbelová

