
Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím)

Žadatel:..

RČ:.

Adresa:..

Telefon: E-mail:

Žádám MK o poskytnutí informace,

1) jak Ministerstvo kultury naloží s mým sdělením uvedeným na další straně, které

považuji za doručené s touto žádostí.

Jedná se o evidentní rozpor mezi podklady, na základě kterých MK rozhodne o prohlášení
souboru vily továrníka Ferdinanda Přibyla s parkem v ulici K. H. Borovského, k. ú. Kvíc, obec

Slaný (část Kvíček), okres Kladno, Středočeský kraj, za kulturní památku, se skutečností.

2) jaký budou mnou poskytované informace mít vliv na probíhající řízení.

Způsob zaslání avíza: e-mail

Způsob předání informace: e-mail nebo datovou schránkou

Identiňkace žadatele datovou schránkou

Na další straně následuje sdělení skutečností k výše uvedenému řízení o prohlášení věcí za

kulturní památku.

Odkazují dále na veřejný portál, který částečně technicky spravuji, ale v dané věci vystupuji
jako soukromá osoba, občan města Nejsem úředníkem MěU



K následujícímu sdělení patří výše uvedená žádost o poskytnutí informací dle zákona

č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

Komu: prostřednictvím
datové schránky

Věc: Aktuální informace ke stavu objektů, o kterých probíhá řízení k prohlášení kulturní

památku — bližší specifikace na první straně.

Dobrý den,

protože nenacházím oporu odpovědných osob v dané věci, obracím se na MK, které o návrhu

„prohlášení souboru vily továrníka Ferdinanda Přibyla s parkem za kulturní památku“
rozhoduje.

Důležité aspekty, podle kterých hodnotitelská komise NPÚ ÚOPSČ pro projednávání návrhů na

prohlášení věcí za kulturní památky objekty doporučila, nejsou místy pravdivé a čírn déle bude
rozhodování MK trvat, tím více na pravdivosti utrpí. Více včetně fotodokumentace je
k nalezení na adrese:

Konkrétně:

Komise: „Oplocení s branami
n
Tvoříjej kamenná podezdívka s pravidelným rozestupem

hranolových pilířů s jehlancovým završením"
\��q��q�-�W „V dobrém technickém stavu je oplocení"

„Velmi dobře je zachováno oplocení s branami"

Skutečnost na fotografiích na výše uvedené adrese, zejména podezdívka je místy rozebraná,
jehlancové završení z větší části odstraněné nebo se rozpadá, mnohé prvky jsou nahrazené

betonem. Oplocení rozhodně nebylo a není v dobrém technickém stavu.

Komise: „vyzdvihnout si jistě zaslouží řemeslné provedení některých detailů v interiéru:

kličky oken a dveří, truhlářské práce, zasklení oken, táflování, pojednání detailů nástropních
štukatur, kamenické prvky atd." (týká se vily)
Skutečnost, zejména domek správce, je na fotografiích a podle pohledu zvenčí lze oprávněně
pochybovat o dobrém stavu interiéru i ve vile. Pochybnosti posilují i následující údaje.

Komise: „vila, V současné době je ve zdivu západní fasády trhlina a do místností V patře na

několika místech zatéká. Objekt vily si vyžádá revizi statického stavu. Nutná je lokální oprava
střechy."

skutečnost: Hodnocení je dva roky staré, celý areál je opuštěný, neudržovaný a vlastník

nedokázal zajistit jeho ochranu před vandaly.

Zastávám názor, že kdyby hodnocení stavu objektů odpovídalo skutečnosti, k doporučení
zařazení mezi památky by nedošlo. Rozhodnutí MK by se nemělo zakládat na doporučení, ale

na skutečnosti.

Věřím, že za věc odpovědní pracovníci MK vezmou poskytnuté informace v úvahu.

Prosím o informaci o dění na MK v uvedeném řízení.

www.Ie simisto.cz ti
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MlNlSTERSTVO KULTURY

Maltézské náměstí
471/1

118 11 Praha 1 — Malá Strana

lč: 00023671 E

Maltézské náměstí 471/1

1 18 1 1 Praha 1

Vážený pan

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne:

MK 57442/2017 OPP 12.09.2017

MK-S 10699/2017 OPP

Vážený pane

Ministerstvo kultury obdrželo Vaši žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, týkající se řízení o prohlášení souboru vily továrníka

Ferdinanda Přibyla s parkem (vila č. p. 37 spolu s pozemkem st. parc. č. 74, dům správce č.

p. 159 spolu s pozemkem st. parc. č. 294, ohradní zeď,park - pozemky parc. č. 337/1, 337/3,
337/5, 337/7, 338, 339/1, 340/1, 341/1, 341/3), vulici K. H. Borovského, k. ů. Kvíc, obec

Slaný (část Kvíček), okres Kladno, Středočeský kraj, za kulturní památku.

Otázka č. l: „jak Alinisterstvo kultury naloží s mým sdělením uvedeným na další

straně, kterépovažuji za doručené s touto žádostí"

Otázka č. 2: „jaký budou mnouposkytované informace mít vliv naprobíhající řízení"

KVašim otázkám sdělujeme, že informace týkající se aktuálního stavu souboru

Ministerstvo kultury bere na vědomí. Dále sdělujeme, že se nejedná o žádné nové skutečnosti,

které by správnímu orgánu nebyly známy, neboť správní orgán se vprůběhu řízení

s aktuálním stavem všech objektů souboru (které jsou předmětem řízeni o prohlášení za

kulturní památku) podrobně seznámil a jejich skutečný stav je mu tedy znám.
Závěrem Vám sdělujeme, že Ministerstvo kultury vsoučasné době dokončuje

rozhodnutí ve věci.

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

12.09.20 l 7

epodatelnaýlgkcncz

Ministerstvo kultury
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