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Maltézské náměstí 471/1

118 ll Praha 1

Aktiv proti korupci z.s.

V Honech 689
250 67 Klecany

Váš dopis mačky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 20.09.2017

MK 59108/2017 OPP

MK-S 1240/2017 OPP

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 14. 92017 obdrželo Ministerstvo kultury prostřednictvím datové schránky žádost

o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinfonmacim (dále též

„žádost“), kterou podal Aktiv proti korupci z.s., VHonech 689, 250 67 Klecany, IČO

03962032 (dále též „žadatel“), a to v následujícím znění:

„„Žádáme proto podle ust. š 13 odst. 1 zákona 6106/1999 Sb., o poskytnutí informací — produktů

veřejné správy:

Žádáme o poskytnutí všech rozhodnutí a závazných stanovisek, které vydalo ministerstva

kzáměru stavby Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek Na Příkopě -

Vodičkova na pozemcích parc. č. 2306/1, 2306/4, 2305/5, 2306/6, 2329, 2377/1, 2381/1
v katastrálním územiNové Město.

Žádáme o kopie dalších sdělení, vyjádření, které Váš úřad vydal vsouvíslosti spřípravou
stavby Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek Na Příkopě — Vodičkova na

pozemcích parc. č. 2306/1, 2306/4, 2306/5, 2306/6, 2329, 2377/1, 2381/1 vkatastrálním

územíNové Město.

n Žádáme o sdělení, zda Váš úřad vedl či vede správní řízení k stavbě Revitalizace spodní části

Václavského náměstí úsek Na Příkopě — Vodičkova na pozemcích parc. č. 2306/1, 2306/4,
2306/5, 2306/6, 2329, 2377/1, 2381/1 v katastrálním územíNové Město....

"

Ministerstvo kultury (dále též „MK“) tímto žadateli sděluje, že ohledně záměru

revitalizace Václavského náměstí byla vydána tato rozhodnutí/závazná stanoviska a sdělení:

rozhodnutí MK ze dne 12. 10. 2011, č.j. MK 40014/2011 OPP;
závazné stanovisko MK ze dne 7. 4. 2017, č.j. MK 26180/2017 OPP;
rozhodnutí ministra kultury ze dne 26. 6. 2017, č.j. MK 41599/2017 OLP;
závazné stanovisko MK ze dne ll. 8. 2017, č.j. MK 51570/2017 OPP;
sdělení MK k podnětu Národm'ho památkového ústavu na zahájení

přezkumného řízeni ze dne 7. 4. 2017, č.j. MK 26259/2017 OPP
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která na základě žádosti žadateli tímto poskytuje.

K dotazu ohledně vedení správmho řízení MK sděluje, že žádné řízení ve věci

revitalizace Václavského náměstí nevede. Výše uvedená závazná stanoviska, vydaná podle š
149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řá

“

, nejsou rozhodnutími ve

smyslu Q 67 správmho řádu ani 5 65, neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší ani

neurčují práva či povinnosti, jsou pouze podkladem pro územní rozhodnutí stavebmho úřadu.

Stavební úřad je tímto závazným stanoviskem vázán, což vyplývá z š 149 odst. l správního
řádu.

Ministerstvo kultury nepožaduje po žadateli ílhradu v souvislosti s poskytováním výše
uvedených informací ve smyslu (j 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k infonnacím, neboťv tomto případě se nejedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
ve smyslu poslední věty výše citovaného ustanovení.

S pozdravem

v odboru amátkové péče Ministerstva kultury

Přílohy:

rozhodnutí MK ze dne 12. 10. 201 l, č.j. MK 40014/2011 OPP;
závazné stanovisko MK ze dne 7. 4. 2017, č.j. MK 26180/2017 OPP;
rozhodnutí Ministra kultury ze dne 26. 6. 2017, č.j. MK 41599/2017 OLP;
závazné stanovisko MK ze dne ll. 8. 2017, č.j. MK 51570/2017 OPP;
sdělení MK k podnětu Národního památkového ústavu na zahájení
přezkumného řízení ze dne 7. 4. 2017, č.j. MK 26259/2017 OPP




