
Maltézské náměstí471/1

118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

30136/2018 OPP

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

MK 27540/2018POD MK 30136/2018 OPP 26. 04. 2018

a e-mail z 13.4.2018

Věc: Žádost o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k infomxacím, V platném znění

V příloze Vám zasílálne rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK

dne 26. 04. 2018.

S pozdravem

Příloha: rozhodnutí čj. MK 30136/2018 OPP ze dne 26. 04. 2018

vedoucí oddelení regenerace Kulturních památek

a památkověchráněnýchúzemí v odboru památkové péče

Ministerstva kultury

ZC

E-mail: gpodatelnagýgcncz
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Ministerstvo kultury



ověřené lhmknpic us

„„unu mem luhu

acc \

iřaslusxuénl
m...

. __

Maltézské náměstí471/1

118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

Y Praze dne 26. dubna 2018

C.j. MK 30136/2018 OPP

Sp.zn. MK-S 4891/2018 OPP

Ministerstvo kultury, jako věcněpříslušný orgán, podle š 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím. ve znění nnzděiších nřednisů (dále jen _.lnf7.“l. rozhodlo

ve věci žádosti

jediného účastníka řízení, o poskytnutí infomace podle zákona č.

106/1999 Sb., miz, a to:
„„..

neověřenou fotokopii usnesení městského, popř; obecního

zastupitelstva o přiznání finančního podílu města (obce) na obnově kulturní památky v rámci

městskéhoprogramu regenerace v nříslušném roce. týkající se kulturní namátkv čna. 31 na st.

o. 39 resp. žadatelů

takto:

Ministerstvo kultury žádost o poskytnutí informace podle š 15

odst. 1InfZ, odmítá.

Ministerstvo kulturv obdrželo dne 13. 4. 2018 žádost

o poskytnutí informace

podle IntZ. Obsahem žádosti je poskytnutí: „ne nesení městského, popř.

obecního zastupitelstva o přiznání finančního e) na obnově kulturní

památky vrámci městského programu regener ne, tvkaiíní se kulturní

namátkv č.p. 21 na st, n. 939 resn, žadatelů

za rok zur

Ministerstvo kultury, jako povinný subjekt podle š 2 odst. 1 IníZ, sděluje,

požadovaný doklad se nevztahuje k jeho působnosti (rozhodovací činnosti). Zádosti nemůže

vyhovět, a proto rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

ROZHODNUTÍ

E-mail: gpodatelna©mkcrzcz

Ministerstvo kultury
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Ministerstvo kultury dále upozorňuje na skutečnost, že žádost neobsahuje všechny
povinné náležitosti dle 514 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., a není tedy úplnou žádostí Ve

smyslu tohoto zákona.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení š 152 odst. l zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad.

Lhůta pro podání rozkladu počíná běžetpodle š 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den

následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje 5 23 a š
24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se

uloží v provozovněprovozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve

lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednuti v provozovně provozovatele
poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 5 24 odst. 1

správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě
lhůta pro podání rozkladu).

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u

Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu.

vedoucí oddelení regenerace kulturních památek
a památkověchráněnýchúzemí v odboru památkové péče

Ministerstva kultury

Otisk úředního razítka

Poučení


