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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 21.3 2019

30.1.2019, 20.2.2019 MK 23123/2019 OPP

Věc: Žádost společnosti N media, a. s., o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vzáležitosti

prohlašování měšťanskéhodomu s gaticko — renesančním jádrem v ulici Husova č. p. 63,

spozemkem p. č. 69, k. ů. Slavkov u Brna, město Slavkov u Brna, okres Vyškov,

Jihomoravský kraj, za kulturní památku — odpověď,

Na základě Vaší žádosti o zpřístupnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějšíchpředpisů, V záležitosti prohlašování

měšťanskéhodomu s gaticko — renesančním jádrem v ulici Husova č. p. 63 ve Slavkově

u Brna za kulturní památku sdělujeMinisterstvo kultury následující:

1. Vpříloze tohoto dopisu Vám správní orgán zasílá vyžádanou kopii prvoinstančního

rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 10459/2018 OPP ze dne 20. 2. 2018, kterým byl
výše zmíněný měšťanskýdimi s goticko — renesančním jádrem v ulici Husova č. p. 63,

spozemkem p. č. 69, k. ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Ema, okres Vyškov,

Jihomoravský kraj, prohlášen za kulturní památku.

2. V příloze tohoto dopisu Vám správní orgán zasílá vyžádanou kopii vlastníkem, Městem

Slavkov u Brna, podaného rozkladu č. j. VV/30718-18/1403-2018/KuK ze dne 8. 3, 2018

proti výše uvedenému prvoinstančnímu rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 10459/2018

OPP ze dne 20. 2. 2018, kterým byl měšťanskýdům s goticko — renesančním jádrem v ulici

Husova č. p. 63, s pozemkem p. č. 69, k. ú. Slavkov u Brna, město Slavkov u Ema, okres

Vyškov, Jihomoravský kraj, prohlášen za kulturní památku.

3. V příloze tohoto dopisu Vám správní orgán zasílá vyžádanou kopii zápisu z jednání

rozkladové komise konané dne 26. 4. 2018 — 1. bod programu a dále vyžádanou kopii
druhoinstančního rozhodnutí ministra kultury č. j. MK 53753/2018 OLP ze dne

19. 9. 2018, kterým se rozkladem napadené prvoinstanční rozhodnutí Ministerstva kultury
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Příloha:

kopie prvoinstančního rozhodnutí Ministerstva kultury č, j. MK 10459/2018 OPP ze dne 20. 2. 2018

kopie MěstemSlavkov u Brna podaného rozkladu č. j. VV/3071 8-18/1403—2018/KuK ze dne 8. 3. 2018

kopie zápisu z jednání rozkladové komise ministra kultury konané dne 26. 4. 2018 — l. bod programu

kopie druhoinstančniho rozhodnutí ministra kultury č. j. MK 53753/2018 OLP ze dne 19. 9. 2018
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zrušuje a věc se vrací zpět knovému projednání. Předmět nově uloženého posuzování je
podrobněrozepsán v závěrudruhoinstančm'ho rozhodnutí ministra kultury.


