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Vážený pan
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z 29.4.2019 MK 36927/2019 OPP

NIK-S 4809/2019 OPP

Věc: Žádost o poskytnutí infomace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění

Vážený pane,

Ministerstvo kultury obdrželo elektronickou poštou Vaše podání ze dne 29. 4. 2019,

jehož obsahem je žádost o poskytnutí „informací ke kulturní památce sochy sv. Jana

Nepomuckého na parcele č. 533/3 ká. Vysočany u Manětína, rejstříkové číslo ÚSKP 104251,

katalogové číslo 163 7403247", konkrétněuvádíte:

„I) Žádám o sdělení, zda MK vydávalo souhlasy, vyjádření, sdělení, osvědčení, stanovisko,

případně rozhodnutí k pracím na uvedené nemovité kulturní památce a v jejím

bezprostředním okolí a to v období od rozhodnutí o vyhlášení sochy nemovitou kulturní

památkou.

2) Vpřípadě že k uvedené památce MK nějaké listiny vydalo, žádám poskytnutí kopií těchto

dokumentů.

3) Žádám o poskytnutí kopie žádostí, přzpadně oznámení v této věcína základěkterých MK v

této věcijednalo.
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4) Pokud s MK ve věcí uvedené sochy jednal někdo pozice vlastníka, žádám o poskytnutí
kopie listiny, jak své vlastníctví prokázal a na základě čeho s ním jako vlastníkem bylo
jednáno. ".

K uvedené žádosti sdělujeme následující.

Podle ustanovení š 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní pan-látkové péči,
V platném znění

„ zamýšlí-lí vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukcí,
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 kulturnípamátku, závazné stanovisko krajského úřadu. ".

Ve Vámi uváděném případě - kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého na

parcele č. 533/3 k.ú. Vysočany u Manětína, rejstříkové číslo ÚSKP 104251, katalogové
číslo 1637403247, tedy vydávání závazného stanoviska, a to formou rozhodnutí podle š 67
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebo formou závazného stanoviska podle 5 149 téhož

zákona, kterým je podmíněno rozhodnutí stavebmho úřadu, spadá do působnosti obecm'ho
úřadu obce s rozšířenou působností, který vykonává v přenesené působnosti státní správu na

úseku státní památkové péče. Nadřízeným správním orgánem je krajský úřad, do jehož
územmho obvodu obecm'ho úřad obce s rozšířenou působností spadá.

V daném případě působnost obecm'ho úřadu obce s rozšířenou působností vykonává
Městskýúřad Kralovice, Odbor regionálního rozvoje a územm'ho plánu. Pouze tento správní
úřad, nikoliv Ministerstvo kultury, je ze zákona zmocněn rozhodovat ve věcech kultutrní

památky. lnstančně nadřízeným správním úřadem, který může rozhodovat o opravných
prostředcích podaných do závazného stanoviska Městského úřadu Kralovice, je Kraj ský úřad

Plzeňského kraje.
Zvýše uvedeného je zřejmé, že požadovaná infomace se nevztahuje kpůsobnosti

Ministerstva kultury, a proto nezbylo, než shora uvedenou žádost, podle ustanovení ě 14 odst.
5 písm., c) zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, vplatném znění,
odložit.
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