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Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111

11811Pmha1 Fax: 224 318 155

E-mail:

Vážený pan

Naše značka Vyřizuje/telefon Praha 9. října 2017

MK 63412/2017 PI

ROZHQDNUTÍ

Ministerstvo kultury, které je dle š 2 odst. l zakona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, v plamém znění (dále „zákon o svobodném přístupu k inforruacínf)

subjektem povinným poskytovat infomace vztahující se k jeho působnosti, posoudilo dle

š 14 zákona o svobodném přístupu kinformacím žádost o informaci (dále „žádost

oinformaci“), o výsledku správního řízení vedeného podle š 35 odst. l písm. g) zákona

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vplatném znění (dále „zákon o státní památkové

péči“), Magistrátem města Olomouce na základě návrhu Ministerstva kultury, Památkové

inspekce, č.j. MK 39028/2017 Pl, kterou sdatem 5. 10„ 2017 podal pan

(dále „žadatelů klPamátkové

inspekci Ministerstva kultury elektronicky dne 6. října 20l7 a o žádosti rozhodlo talkto:

Ž á d o s t pana ze dne 5. 10. 2017 o poskytnutí informace

ovýsledku správního řízení vedeného podle 5 35 odst. 1 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči, v platném znění (dále „zákon o státní památkově péči“), Magistrátem

města Olomouce na základě návrhu Památkové inspekce Ministerstva kultury č.j. MK

39028/2017 Pl, podaná Ministerstvu kultury dne 6. 10. 2017 se podle © 15 odst. l zákona

o svobodném přístupu k informacím a s přihlédnutím k š 3 odst. 3 cit. zákona o d m í t á

Odůvodnění

Ministerstvo kultury posoudilo žádost o infomace a shledalo, že žádosti nelze

vyhovět, a to z důvodu, že požadovanou informací ve formě stanovené š 3 odst. 3 zákona

o svobodném přístupu k infomiacím nedisponuje. Podle cit. ustanovení zákona o svobodném

přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo

jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného

záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,

icřňamíazlís:
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obrazového nebo audiovizuálního. Žádný zpožadovaných dokumentů nemá Ministerstvo

kultury k dispozici.

Je skutečností, že Památková inspekce Ministerstva kultury podala Magistrátu města

Olomouc jako místně a věcně příslušnému orgánu stámí památkové péče návrh na přijetí
opatření podle hlavy páté zákona o státní památkové péči, stejně jako to, že tento navrhované

správní řízení podle š 35 odst. 1 písm. g) zákona o státní památkové péči zahájil. O dalším

průběhu předmětného správního řízení a o vydání správního rozhodnutí v něm Ministerstvo

kultury není jmenovaným orgánem státní památkové péče informováno, a to žádnou

z možných forem (například e-mailem adresovaným Památkové inspekci Ministerstva

kultury). Za tímto účelem byl prověřen rovněž obsah podacího deníku Ministerstva kultury
s tím, že poslední podání jmenovaného orgánu státní památkové péče v dané věci bylo jen
oznámení o zahájení navrhovaného správního řízení č.j. SMOL/l52337/20l7/OPP/Tom ze

dne 28. 6. 20l7, doručené do datové schránky Ministerstva kultury dne 28. 6. 2017
.
Současně

Ministerstvo kultury prověřilo, že v období od vyprávění návrhu Ministerstva kultury,
Památkové inspekce, č.j. MK 39028/2017 Pl do podání předmětné žádosti o informaci obdrželo

Ministerstvo kultury 10 elektronických podání a l písemné podání, jehož odesílatelem byl
Magistrát města Olomouce. Jediné podání, které se týkalo předmětné věci však je již zmíněné
podání, jehož obsahem je oznámení zahájení navrhovaného správního řízení podle š 35 odst.

l písm. g) zákona o státní památkové péči, což je současně informace, kterou žadateli poskytl
Magistrát města Olomouce ve svém podání č.j. SMOL/207593/20l7/OPP/TOM ze dne 8. 9.

20117.

Na základě výše uvedeného proto Miríisterstvo kultury rozhodlo tak, jak je uvedeno

ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení š 16 zákona o svobodném přístupu
kinfonnaeím s využitím š 20 odst. 4 písm. b) cit. zákona podat ve lhůtě 15 dnů od jeho
doručení rozklad. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se

podává u Památkové inspekce Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, l18 ll Praha l
- Malá Strana nebo elektronicky na adresu odatelna

Ministerstva kultury
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