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Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo kultury obdrželo dne 14. 6. 2017 žádost LABRYS o. p. s., Mezi Školami

2321/95, 158 00 Praha 13 — Nové Butovice, č.j. 8480/2017, o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ohledně „oprávnění Ústavu

archeologické památkové péče V Brně v. v. i., IČ 48511005“

Konkrétně jsou požadovány následující informace:
V

„poskytnutí Rozhodnutí ministra kultury č. 7/1993 a Pověřovací listiny MK CR čj.

5611/95 ze dne 27. 4. 1995 opravňující ústav kprovádění archeologických výzkumů

2) poskytnutí všech Dohod sAV ČR (podle zákona č. 20/1987 Sb.), které byly se

společností Ústav archeologické památkové péče vBrně za dobu její existence

uzavřeny".

Ministerstvo kultury žádost posoudilo a

požadovanou informaci uvedenou pod hodem podle ě 4 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „lnÍZ“)

oskytuje

formou fotokopií „Rozhodnutí ministra kultury č. 7/1993 ze dne 18. 3. 1993 a

Pověřovací listiny Ministerstva kultury CR č. j. 5611/95 ze dne 27. 4. l995“.

žádost o informaci uvedenou pod bodem 2) podle š 14 odst. 5 písm. c) InÍZ

odkládá.

1)

1)

Ministerstvo kultury
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Důvodem pro odložení žádosti o informaci uvedené pod bodem 2) je skutečnost, že

požadovaná informace, tedy dohody uzavřené mezi Akademií věd ČR a Ústavem

archeologické památkové péče v Brně se nevztahuje k působnosti Ministerstva kultury, tak

jak to stanoví š 2 odst. 1 IntZ.

Předmětné dohody jsou sice uzavírány ve smyslu © 21 odst. zákona č. 20/1987 Sb., o

státní památkové péči, ve znění pozděj ších předpisů, jde však o dvoustranný právní akt, jehož

účastníkem jsou výlučně pouze Akademie věd ČR a tzv. oprávněné organizace, v daném

případě Ústav archeologické památkové péče v Brně, nikoliv Ministerstvo kultury.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Alinisterstva

kultury podat stížnost dle ý“ I 6a InfZ, a to na výše uvedené adrese

ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. 0 stížnosti bude rozhodovat ministr

kultury.

S pozdravem

vedoucí právního oddělení

odbor památkové péče Ministerstva kultury

Příloha: dle textu

MINISTERSTVO KULTURY

Maltézské náměsti471/1
118 11 Praha 1 — Malá Strana

lČ: 00023671 4



ověřovací istina

Ministerstvo kultury České republiky pověřurie s tičinností od
3 . května 1.995 Ustav archeologické památkové péče v Brně ldále
ien "úst.av"/ výkonem činnost.! archeologické památkové péče pro
území nkresů=

Blansko

Brno—město

Brnn—venkov

Břeclav

Hodonín

Jihlava

Kroměříž

Prostěiov

Třebíč

Uherské Hradiště

Vyškov

Zlín

Znoimo
Žďár nad Sázavou

Ústav zejména:

a/ provádí záchranné archeologické výzkumy ohrožených lokal L,
hl koordinnie provádění záchranných archeologických výzkumů,
realizovaných jinými orqanizacemi, které maif povolení
Ministerstva kultury CR k provádění těchto prací,
c/ spolupracuie s Památkovým ústavemv V Brně na vymezení území
s archeologickými nálezy.

Pro koordinace regionálních otázek archeologické památkové
péče zřlzule ústav regionální komisi archeologické památkové
péče.

ředitelka odboru památkový péče

Ministerstva kultury CR

V Praze dne 27_dubna 1995

Č.j. 5611/95
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