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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne

ze dne 19.4.19 MK 35285/2019 OPP 29.4. 2019

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

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, ve věcižádosti ze dne 19. 4. 2019 o poskytnutí:

I. komunikace Městského úřadu Lysá nad Labem 0 MPZ Lysá nad Labem snaším

úřadem a Národním památkovým ústavem z roku 2015. I
.

4. 2015 schválila Městské

zastupitelstvo Lysá nad Labem úkol
„ 2) zaslat dotaz Národnímu památkovému ústavu

kmožnosti využití areálu ČSAP, s. r. o., vLysé nad Labem ", který je součástí MPZ

Lysá nad Labem. Městobohužel nezveřejníla odpověď

2. podkladových materiálů ke změněMPZ Lysá nad Labem, které měly být zaslány na

Ministerstvo kultury nebo Národnímupamátkovému ústavu

3. vyjádření vjakém stavu (fází) se nyní změnaMPZ Lysá nad Labem nachází

kterou podal

rozhodlo talkto:

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

znění pozdějšíchpředpisů, se žádost ze dne 19. 4. 2019 o poskytnutí komunikace MÚ Lysá
nad Labem o MPZ Lysá nad Labem s naším úřadem a NPÚ z roku 2015, dále pak
podkladových materiálů ke změněMPZ Lysá nad Labem, které byly zaslány na Ministerstvo

kultury nebo Národní památkový ústav v roce 2018 a vyjádření ke stavu změnyMPZ Lysá
nad Labem, kdy příslušné informace mají být zaslány na emailovou adresu žadatele

odmítá v částečném rozsahu.

..,-..

o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo kultury

Telefon: 257 085

Fax: 224 318 155

E-maíl: gpodatelna©mkcncz
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Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení 5 2

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

předpisů, výše uvedenou žádost částečně zamítlo, neboťprověřením spisové evidence

Ministerstva kultury bylo zjištěno, že o požadované komunikaci, specifikované ve výroku

rozhodnutí pod bodem 1, nemá záznamy. V dalších bodech výroku rozhodnutí bylo vyhověno
v plném rozsahu.

Ministerstvo kultury tímto poskytuje žadateli na základě výše uvedené žádosti

podkladové materiály, které jsme obdrželi ke změněMPZ Lysá nad Labem v roce 2018.

Kbodu 3. výrokové části rozhodnutí uvádíme, že 11. ledna 2019, vrámci doplnění

podkladových materiálů, Ministerstvo kultury požádalo město Lysá nad Labem, aby
předložilo odbornou analýzu MPZ Lysá nad Labem, která náležitě odůvodní ztrátu kulturně

historických hodnot, pro které byla prohlášena památkovou zónou. Analýza dosud nebyla
Ministerstvu kultury předložena. Během března 2019 byl ze strany MK na žádost města

prodloužen termín na zpracování podkladů do konce května2019.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení 5 152 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění,podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení ro

a památkověchráněnýchúzemí v odboru památkové péče

Ministerstva kultury

Příloha:

1 x Podnětna zúžení Městsképamátkové zóny Lysá nad Labem (6 listy)
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