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Maltézské náměstí47 l/ l

118 ll Praha 1

Vážená pani

Váš dopis mačky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne

MK 19288/2019 OPP l. 3. 2019

o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení š 2

odst. l zákona č„ 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, ve věcižádosti ze dne 22. 2. 2019 o poskytnutí dokumentů souvisejících s jednáním

a řízením ve věciNovostavba bytového objektu Šantovka Tower, Olomouc, Wittgensteinova,
na poz. Parc. Č. ll4/6,ll4/7,l95/2,l95/2l,554,555, vk.ú. Olomouc — město, VOP MPR

Olomouc, kterou podala zástupkyně zapsaného spolku

rozhodlo takto:

V souladu s š 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

zněnípozdějšíchpředpisů, se žádost ze dne 22. 2. 2019 o poskytnutí dokumentů souvisejících

s jednáním a řízením ve věci Novostavba bytového objektu Šantovka Tower, Olomouc,

Wittgensteinova, na poz. parc. Č. l14/6,114/7,195/2,195/2l,554,555, vk.ú. Olomouc —

město, v OP MPR Olomouc, kdy příslušné infomace mají být zaslány na emailovou adresu

žadatele

odmítá v částečném rozsahu.

Odůvodnění:

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení š 2

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

předpisů, výše uvedenou žádost částečně zamítlo, neboťinformace o řízení, či případných

ROZHODNUTÍ
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jednáních, ve věci Novostavba bytového objektu Šantovka Tower, Olomouc,
Wittgensteinova, na poz. parc. Č. l14/6,114/7,195/2,195/21,554,555, V k.ú. Olomouc —

město,v OP MPR Olomouc nemá k dispozici, jelikož na základězmocnění ustanovením 5 26

odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněnípozdějšíchpředpisů

ve spojení se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněno uplatňovat stanovisko pouze kúzemně

plánovacím dokumentacím pro území, nikoli k samotnému územnímu řízení. Na základěvýše

uvedeného Vám nemůžeme poskytnou informace o řízení ve věci Novostavba bytového

objektu Šantovka Tower, Olomouc, Wittgensteinova, na poz. parc. Č.

114/6,114/7,195/2,195/2l,554,555, v k.ú. Olomouc — město, v OP MPR Olomouc., ale pouze

knávrhu změny č. Il ÚP Olomouc, která se tohoto problému dotýká. Ztohoto hlediska

Ministerstvo kultury vydalo od roku 2018 k předmětnému návrhu změny č. II ÚP Olomouc

jedno stanovisko a dvěvyjádření, které Vám zasíláme v příloze.

Poučení:

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

Ministerstva kultury

Příloha:

x Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání připomínek

uplatněnýchk návrhu Změnyč. II Uzemního plánu Olomouc (2 listy)
,

l x Vyjádření k Vaší žádosti o přehodnocení stanoviska ke změněč. ll UP Olomouc (l
list)
l x Upozorněníve věcizměnyč. Il územního plánu Statutárního městaOlomouc (l list)
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