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Aktiv proti korupci z.s.

V Honech 689

250 67 Klecany
Elektronickou poštou:

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 13.10.2017

MK 65184/2017 OPP

MK-S 1240/2017 OPP

Věc: Opětovně poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 9. 10. 2017 obdrželo Ministerstvo kultury prostřednictvím datové schránky Vaši

opětovnou žádost ze dne 8. 10. 2017 o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím. Vaši předchozí žádost ze dne 18. 8. 2017, doručenou dne 14. 9. 2017,
Ministerstvo kultury vyřídilo dopisem č.j. MK 59108/2017 OPP, zaslaným dne 25.9.2017

poštou na Vámi uvedenou adresu (viz příloha historie zásilky). Důvodem k tomu byla
skutečnost, že s ohledem na kapacitu datové schránky nebylo možné odpověď s rozsáhlou

přílohou odeslat do Vaší datové schránky. Uvedená zásilka č.j. MK 59108/2017 OPP byla
uložena na příslušné pobočce České pošty, a nebyla Vámi převzata; následně byla po uplynutí

stanovené doby vrácena zpět Ministerstvu kultury.
Z výše uvedených důvodů pro omezenou kapacitu datové schránky Vám odpověď na

Vaši žádost o poskytnutí infomace ze dne 18. 8. 2017 zasíláme prostřednictvím elektronické

pošty, spolu s přílohami, včetně historie zásilky.
Žádáme Vás o laskavé potvrzení doručení této písemnosti.

S pozdravem

v

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

MINISTERSTVO KULTURY

Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1 — Malá Strana

uč: 00023671

Příloha: dopis č.j. MK 59108/2017 OPP ze dne 20. 9. 2017 s přílohami

historie zásilky

Ministerstvo kultury
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Zásilka byla převzata od Odbor památkové péče,
referent

Uložení údajů zásilky [ podací číslo, poplatek, váha] nebo setřídění pro

vypravení.

Uložení údajů zásilky [ podací číslo, poplatek, váha] nebo setřídění pro

vypravení .

Uložení údajů zásilky [ podací číslo, poplatek, váha ] nebo setřídění pro

vypravení.

Zásilka byla vypravena s doručenkou.
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25.9.2017

12:12:41

25.9.2017

12:23:19

25.9.2017

12:23:19

25.9.2017

12:23:20

referent

referent podatelna

referent podatelna

referent podatelna

, referent podatelna

referent podatelna

12.10.201710:13:46 Zpracováno systémem USU GORDICG spol. s r.o. stlana1/1

Operace Datum operace Operací provedl

Odeslání zásilky - Aktiv proti korupci, z.s., V Honech 689, 25067 Klecany 22.9.2017

9:48:30

Historie zásilky
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Maltézské náměstí 47151 Telefon: 257 085 lll
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Aktiv proti korupci z.s.

V Honech 689

250 67 Klecany

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

MK 59108/2017 OPP

MK-S 12400017 OPP

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 1106/1999 Sb.

Dne 14. 9.2017 obdžela Ministerstvo kultury prostřednictvím datové schránky žádost
c inthnnaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dáte též

,.žádost"). kterou podal Aktiv proti korupci z.s.. Vlloneeh 689. 250 67 Klecany. IČO
03962032 (dále též „žadatelů. a to v následujícím znění:

„„Žádáme prato podle ust. ý 13 odst. 1 zákona č106/1999 Sb., o poskytnutí informací — produktů

veřejné správy:

Žádáme a poskytnutí všech rozhodnutí a závazných stanovisek, které vydalo ministerstvo

kzáměru stavby Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek Na Příkopě -

Vodičkova na pozemcích parc. č. 2306/3, 2306/4, 2306/5, 2306/6, 2329, 2377/1, 2331/1
v katastrálním územi Nové Město.

o Žádáme o kopie dalších sdělen/, vyjádření; které Váš úřad vydal vsouvisíosti spřlprovou
stavby Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek Na Při/ropě — Vodičkova no

pozemcích parc. č. 2306/1, 2305/4, 2306/5, 2305/6, 2329, 2377/1, 2331/1 vkatastráíním

území Nově Město.

Žádáme o sdělen/, zda Váš úřad vedl ží vede správní řízeni kstovbě 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 úterníNové Měst
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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. 201 l. čj. MK 40014/2011 OPP;
závazné stanovisko MK ze dne 7. 4. 2017. čj. MK 26180/2017 OPP;
rozhodnutí ministra kultury ze dne 26. 6. 2017. č.j. MK 41599/2017 OLP:

závazné stanovisko MK ze dne 11. 8. 2017. č.j. MK 51570/2017 OPP:
m sdělení MK k podnětu Národního památkového ústavu na zahájení

přezkumném řízeni ze dne 7. 4. 2017. č.j. MK 26259/2017 OPP.
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Ministerstvo kultury©.



která na základě žádosti žadateli tímto poskytuje.

K dotazu ohledně vedení správního řízení MK sděluje, že zádné řízení ve věci

revitalizace Václavského náměstí nevede. Výše uvedená závazná stanoviska, vydaná podle Q
149 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád (dále jen „správní řád“), nejsou rozhodnutími ve

smyslu g“ 67 správního řádu ani š 65, nebot sama o sobe nezakládal. nemění, neruší ani
neurčují práva či povinnosti, jsou pouze podkladem pro územní rozhodnutí stavebního ítřadu.
Stavební úřad je tímto závazným stanoviskem vázán, což vyplývá z š 149 odst. l správního
řádu.

Ministerstvo kultury nepožaduje po žadateli úhradu v souvislosti s poskytováním výše
uvedených informací ve smyslu 5 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, nebot" v tomto případě se nejedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
ve smyslu poslední věty výše citovaného ustanovení.

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Přílohy:

vonna
rozhodnutí MK ze dne 12. č.j. MK 40014/2011 OPP;
závazné stanovisko MK ze dne 7. 4. 2017, čj. MK 26180/2017 OPP;
rozhodnuti Miuísíra kultury ze dnc 26. 6. 20% 7, č.j. MK 415990017 OLP;
závazné stanovisko MK ze dnc l I. 8. 2017, č.j. MK 51570/2017 OPP;
sdělení MK k podnětu Národního památkového ústavu na zahájení
přczkumného řízení ze dne 7. 4. 2017, č.j. MK 26259/2017 OPP
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