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Vážená paní,

Ministerstvo kultury obdrželo elektronickou poštou Vaše podání ze dne 26. 3. 2019,
jehož obsahem je žádost „o zaslání informace, která se týká závazného stanoviska ke stavbě

skladu výpěstků, nepovolené stavby, která byla povolena dodatečně, zapsané v katastru

nemovitostí v rozporu správními předpisy, jako stavba pro výrobu a skladování na st. 7/2 k ú.

Liny, kulturnípamátky čfej. 1624 “, konkrétněpak:

„
1) Zda vlastník kulturnípamátky žádal o závazné stanovisko ke

stavběna st. 7/2 z důvodu provedení určitých prací na stavběnebo umístěnínové stavby (viz
příloha - dodatečněpovolená stavba) — zaslání závazného stanoviska.

2) Zda je povinností vlastníka žádat o závazné stanovisko, jestliže podle stavebního zákona

takovýto typ stavby nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
"

K uvedené žádosti sdělujerne následující.

Podle ustanovení š 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění

„ zamýšlí-Ii vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci,
restaurování nebojinou úpravu kulturnípamátky nebo jejího prostředí (dálejen "obnova'9, je
povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
a jde-lí o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. Vuvedeném

případě, jedná-li se o kulturní památku, tedy vydání závazného stanoviska spadá do

působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V daném případě tuto působnost

vykonává Magistrát města Mladá Boleslav. Pouze tento správní úřad, nikoliv Ministerstvo

kultury, je ze zákona zmocněno vydat závazné stanovisko, a to vpřenesené působnosti.
Instančně nadřízeným správním úřadem, který může rozhodovat o opravných prostředcích
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podaných do závazného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, je Krajský úřad

Středočeského kraje.
Zvýše uvedeného je zřejmé, že požadovaná informace se nevztahuje kpůsobnosti

Ministerstva kultury, a proto nezbylo, než shora uvedenou žádost, podle ustanovení š 14 odst.
5 písrn. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, vplatném znění,
odložit,
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