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ROZHODNUTÍ

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Maltézské náměstí471/1 Telefon: 257 085 111

11811Praha1 Fax: 224 318 155

E-mail:

Y Praze dne 11. března 2019

C.j. MK 21463/2019 OPP

Sp.zn. MK-S 2446/2019 OPP

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjekt ve smyslu © 2 odst.

1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějšíchpředpisů

(dále jen „InÍZ.“), rozhodio o žádosti Spolku pro zachování historického dědictví usedíosti

Hřebenka a okolí, z. s., se sídlem Švédská 1716/41, 150 oo Praha 5, IČ: 05540941 (dále jen
„žadate1“), ze dne 6. 3. 2019, o poskytnutí informace, spočívající v

„
.!

.

Žádáme o sdělení, zda bylo vydáno stanovisko nebo jiné vyjádření Alínísterstvem kultury,
odboru památkové péče, pro účely stavebního řízení ve věcí stavebního záměru společnosti
Vzdělávací institut Praha s.r.o., IČO: 28868684, na pozemku p.č 3368, kar. úz. Smíchov,

vedené pod sp.zn. 1482650/2016, a pokud uvedené stanovísko/vxíádření bylo vydáno, dále

žádáme o zpřístupnění a zasláníprostřednictvím emailu.

2. Dále žádáme o sdělení, zda byla vydána v jiných sprťnzníchřízeních další stanoviska

jménem Ministerstva kultury, odboru památkové péče, která byía vydána pro pozemek p.č.
3368 kat. úz. Smíchov, pozemek p.č. 3366 kat. úz. Smíchov, pozemek p.č. 3364 kat. úz.

Smíchov nebo pro stavbu čp. 107, která se na pozemku p.č. 3364 nachází a která je jeho
součástí, vše obec Praha. Pokud pro některé zuvedených pozemků/staveb bylo
stanovisko/vyjádření vydáno, dále tímto žádáme o jeho zpřístupnění a zasláníprostřednictvím

emailu."

takto:

Podle 5 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost žadatele ze dne 6. 3. 2019, o poskytnutí

informace, o d m í t á v celém rozsahu.

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, obdrželo dne 7. 3. 2019 žádost žadateie

podle InÍZ o poskytnutí informace, spočívající v

Odůvodnění:

Ministerstvo kultury
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„
1. Žádáme o sdělení, zda bylo vydáno stanovisko nebo jiné vyjádření Ministerstvem kultury,

odboru památkové péče, pro účely stavebního řízení ve věci stavebního záměru společnosti
Vzdělávací institut Praha s.r.o., IČO: 28868684, na pozemku p.č. 3368, kat. úz. Smíchov,
vedené pod sp.zn. 1482650/2016, a pokud uvedené stanovisko/vyjádření bylo vydáno, dále
žádáme o zpřístupnění a zasláníprostřednictvím emailu.

2. Dále žádáme o sdělení, zda byla vydána vjiných správních řízeních další stanoviska
jménem Ministerstva kultury, odboru památkové péče, která byla vydána pro pozemek p.č.
3368 kat. úz. Smíchov, pozemek p.č. 3366 kat. u'z. Smíchov, pozemek p.č. 3364 kat. úz.
Smíchov nebo pro stavbu čp. I 07, která se na pozemku p.č. 3364 nachází a která je jeho
součástí, vše obec Praha. Pokud pro některé zuvedených pozemků/staveb bylo
stanovislm/igjádření vydáno, dále tímto žádáme o jeho zpřístupnění a zasláníprostřednictvím
emailu. ".

Prověřením spisové evidence Ministerstva kultury bylo zjištěno, že požadované
písemnosti, specifikované ve výroku rozhodnutí pod body 1. a 2., zdejší úřad nevydal, ani
neobdržel žádost o jejich vydání. Ministerstvo kultury dotazem u příslušného orgánu -

Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, zjistilo, že ve věci vedené

Magistrátem hlavního městaPrahy pod sp. zn. 1482650/2016 nebylo k Ministerstvu kultury,
jako příslušnému orgánu státní památkové péče dle zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění, podáno odvolání proti příslušnému rozhodnutí, ani žádný jiný opravný
prostředek, vsouladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Z
uvedeného důvodu věc nemohla být postoupena Ministerstvu kultury, jako instančně
nadřízenému správnímu orgánu k provedení odvolacího řízení. Ministerstvo kultury tudíž v

uvedené věci žádné odvolací řízení nevedlo, tedy ani nevydalo požadované stanovisko nebo
jiné vyjjádření.

Z právě uvedeného je zřejmé, že žadatelem požadované písemnosti Ministerstva
kultury neexistují, proto jeho žádosti nemůže být vyhověno.

Proti tomuto rozhodnutí podat rozklad k ministru kultury ve lhůtě 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí prostřednictvím odboru památkové péče Ministerstva kultury
(ustanovení š 152 odst. 1 správního řádu).

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Rozdělovník:

Spolek pro zachování historického dědictví usedlosti Hřebenka a okolí, s., sídlem
Švédská 1716/41, 150 oo Praha 5

doručovací adresa:
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