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Ministerstvo kultury

V Praze dne \�jo��`o�K�h Žel 774)

C.j.: MK 24807/2018 OIVZ

Vážený pane předsedo,

Ministerstvo kultury obdrželo dne 27. 3. 2018 žádost Národní demokracie, zastoupenou

Vámi, (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“), ve věci odkoupení nemovitostí společnosti AGPI, a.s. (tzv. vepřín v Letech)
Českou republikou.

V návaznosti na požadovaný informace uvedené v bodě 1 a 2 žádosti bylo v souladu

s ustanovením 5 6 zákona dopisem Cj.: MK23252/2018 OIVZ ze dne 3. 4. 2018 žadateli sděleny

adresy internetových stránek, kde se požadované informace nachází.

Dále žadatel žádá o následující informace:

3) Žádáme o sdělení, zda byla uzavřena kupní smlouva mezi Ministerstvem kultury, resp.

Českou republikou a společností AGPI, a.s., č.p. 64, 39701 Vrcovice na odkoupení nemovitostí

společnosti AGPI, a.s., č.p. 64, 39701 Vrcovice vedených na LV č. 232 pro k.ú. Lety
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, k.p. Písek (tzv. vepřín v Letech), pokud ano, žádáme

o poskytnutí její kopie.

Ad 3) sdělují, že na odkoupení nemovitostí společnosti AGPI, a.s., č.p. 64, 39701 Vrcovice

vedených na LV č. 232 pro k.ú. Lety Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, k.p. Písek

(tzv. vepřín v Letech), byla uzavřena pouze jedna kupní smlouva, kterou za Českou republiku
uzavřelo se společností AGPI, a.s., č.p. 64, 39701 Vrcovice, Muzeum romské kultury,
IČ: 71 23 98 12, příspěvková organizace Ministerstva kultury. Odkaz na adresu internetové

schránky, kde se požadovaná kupní smlouva nachází Vám byl sdělen ve výše uvedeném dopise
Č.j.: MK23252/2018 OIVZ ze dne 3.4.2018.

Adresa internetové stránky, kde se požadovaná informace nachází, je tedy:

https://www.mkcr.cz/doc/cms library/20171212—kupni-smlouva-letv-sken-ci-mrk-1323 2017-

8199.pdf.

4) Žádáme o kopie korespondence, zápisů z jednání mezi Ministerstvem kultury, resp. Českou

republikou a společností AGPI, a.s., č.p. 64, 39701 Vrcovice ve věci odkoupení nemovitostí

společnosti AGPI, a.s., č.p. 64, 39701 Vrcovice vedených na LV č. 232 pro k.ú. Lety
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, k.p. Písek (tzv. vepřín v Letech).



Ad 4) Vám vpříloze tohoto dopisu zasílám „Sdělení variant konstrukce případné finanční

náhrady areálu velkovýkrmny prasat v Letech u Písku včetně sdělení výše celkové kalkulované

kupní ceny vedoucím pracovního týmu zřízeného ministerstvem kultury“ ze dne 13. 7. 2017,

které bylo předáno zástupci společnosti AGPI, a.s. na společném jednání, kterého se účastnili

zástupci Ministerstva kultury, Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR, a které se uskutečnilo

dne 13. 7. 2017.

5) Žádáme o kopie veškerých dalších infonnací, kterými ministerstvo v dané věci disponuje.

Ad 5) Vám v příloze zasílám materiál s názvem „Veřejný zájem ukončení provozu
velkovýkrmny prasat“, který byl zpracován Sekcí pro lidská práva při Uřadu vlády CR a na

jehož základě došlo k odsouhlasení nabytí velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti

pietního místa v Letech u Písku vládou CR, a to usnesením ze dne 21. srpna 2017 č. 609.

S pozdravem

Národní demokracie


