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Maltézské náměstí471/1

118 11 Praha 1

Za krásnou Olomouc, z.s.

Váš dopis značky Naše mačka Vyřizuje/linka V Praze dne: 41.6.2019

MK 43548/2019 OPP

MK-S 6036/2019 OPP

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění,na základěžádosti podané dne 31. 5. 2019

Dne 31. 5. 2019 Ministerstvo kultury obdrželo žádost o informací dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „žádost“), kterou prostřednictvím
e-maílu na adresu e-podatelny Ministerstva kultury podala paní

z.s. Za krásnou Olomouc, Kosmova 7, 779 00 Olomouc (dále též „žadatelka“),
doručovací adresa: e-mail: a současně

Žadatelka, jako zástupce zapsaného spolku Za krásnou Olomouc, požaduje

poskytnutí dokumentů souvisejících s agendou prověřování nečinnosti Krajského úřadu

Olomouckého kraje, obor sportu, kultury a památkové péče, oddělení kultury a památkové

péče (dále též „KÚOK OPP“) ve věci rozhodnutí Magistrátu městaOlomouce ze dne 12. 10.

2017 o tom, že pozemky společností Office Park Šantovka, s.r.o., se nacházejí na území

ochranného pásma Městsképamátkové rezervace Olomouc. Jedná se o rozhodnutí, vyjádření
a další úkony, jež vtéto věci učinilo Ministerstvo kultury do dnešních dnů, včetně plného
zněníposledního příkazu zedne 21.5.2019 (MK 40385/2019 OPP, MK-S 8970/2018 OPP).

Ministerstvo kultury tímto poskytuje žadatelce na základě shora uvedené žádosti

následující informace;
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Ministerstvo kultury vydalo ve věci prověřování nečinnosti KÚOK OPP dne 14. 2.
2019 příkaz č. j. MK 15147/2019 OPP se lhůtou pro \��q���q���� rozhodnutí ve věci do 30 dnů od
jeho doručení. Dle aktuálně zjištěných informací KUOK OPP zatím ve věci nerozhodl, a

proto Ministerstvo kultury vydalo dne 21. 5. 2019 nový příkaz č.j. MK 40385/2019 OPP, ve
kterém KUOK OPP přikázal rozhodnout ve věci nejpozději do 15. června 2019 (oba viz
příloha).

S pozdravem

MINISTERSTVO KULTURY

Maltérské náměstí471/1
118 11 Praha 1- Malá Strana

IČ: 00023571 El

Příloha:

příkaz č.j. MK 15147/2019 OPP ze dne 14.2.2019

příkaz č.j. MK 40385/2019 OPP ze dne 21.5.2019


