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Maltézské náměstí471/1

118 ll Praha 1

Vážený pan

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 3.8.2018

MK 50899/2018 OPP

MK-S 8813/2018 OPP

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím - odpověď

Dopisem ze dne 7. 7„ 2018, doručeným dne l2„ 7„ 2018, resp, 20. 7. 2018, jste ve smyslu
zákona č_ 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal Ministerstvo kultury
o poskytnutí infonnací V řízení o prohlášení příhradověllo silničního mostu typu Bailey
přes řeku Ohři, při silnici III. třídy č. 22214 (evidenční číslo mostu 22214-1)„
k. ú. Šemnice, obec Semnice, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, za kulturní památku.

K uvedené věci Véna sdělujeme, že Ministerstvo kultury dopisem ze dne 2. 8. 2018

vyrozuměloúčastníky řízení o tom, že na základěustanovení š 3 odst. 2 zákona číslo 20/1987

Sb., o státní památkové péčn a podle š 27 odst. l písm. b) a č; 46 odst. 1 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, oba ve zněnípozdějšíchpředpisů, Ministerstvo kultury obdrželo Váš podnět

na prohlášení dotčené věci za kulturní památku, a že tento podnět vyhodnotilo, shledalo jej
důvodným a ve věcizahajuje správní řízení o prohlášení za kulturní památku. Tato písemnost

byla postoupena na vědomí i Vám, jako předkladateli podnětu.

Účastníkům řízení bylo dále sděleno, že ve,výše uvedeném řízení byly shromážděny
dostatečné podklady krozhodnutí. Dle š 36 odst 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, jim tímto správní orgán umožňuje, aby se před vydáním

rozhodnutí vyjádřili kuvedeným podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhli

jejich doplnění.

Ve smyslu š 14 odst. 2 zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bude

tato korespondence doručována prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
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Ministerstvo kultury

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

E-mail: epodatelna©mkcncz




