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V Rakovníku, dne 14.2.2017 

Věc: Žádost o podání informace - dle zák. č. 106/1999 Sb. 

V návaznosti na sdělení čj. MK52814/2016/PI žádám o podání informace, v kauze: 

- „vyřazení domu čp. 144 (přestavění domu čp. 142 a čp. 143, které již nejsou vedeny v katastru nemovitostí) v ul. Pod 
Bruskou, Praha 1, na st. parcele č. 669 k.ú. Malá Strana, ze seznamu kulturních památek", 

a to jaké úkony provedla památková inspekce Ministerstva kultury v době od 17.8.2016 do 14.2.2017. 

Děkuji za podání informace. 
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - dům č.p. 144 v ul. Pod Bruskou,  

Praha 1-Malá Strana 
 

 

Vážený pane doktore, 

 

     Památková inspekce Ministerstva kultury (dále jen „Památková inspekce“), jako 

specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové péče dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržela Vaši žádost dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ze dne 14. 2. 2017, týkající se 

„vyřazení domu čp. 144 (přestavění domu čp. 142 a čp. 143, které již nejsou vedeny v katastru 

nemovitostí) v ul. Pod Bruskou, Praha 1, na st. Parcele č. 669 k.ú. Malá Strana, ze seznamu 

kulturních památek“.    

     Ve své žádosti požadujete poskytnutí informací, jaké úkony provedla Památková inspekce 

v této záležitosti v době od 17. 8. 2016 do 14. 2. 2017.  

     V souladu s usn. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám na 

základě Vaší žádosti poskytujeme následující informace. Památková inspekce v době od 17. 

8. 2016 do 14. 2. 2017 učinila následující úkony v případu výše uvedených domů: 
 

1. Písemností č.j. MK 53838/2016 PI ze dne 23. 8. 2016 zaslala Katastrálnímu úřadu pro 

hlavní město Prahu žádost o podání informací ve věci sloučení pozemků p.č. 667, 668 

a 669 do jednoho pod p.č. 669 (vše v k.ú. Malá Strana) a domů č.p. 142, 143 a 144 do 

jednoho č.p. 144.  

2. V měsíci září 2016 uskutečnila nahlédnutí do spisů Národního památkového ústavu, 

územního odborného pracoviště v Praze, týkající se přestavby předmětných domů č.p. 

142 a 143, které bylo spojené s pořízením kopií písemností vztahujících se k jejich 

přestavbě. 

MK 23527/2017 PI 



     Důvodem pro vyřízení Vaší žádosti až nyní, je skutečnost, že tato byla Památkové inspekci 

předána dne 27. 3. 2017. 

 

     S pozdravem 

 

 

Ministerstva kultury 

 


