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Ministerstvo kultury, jež je dle 52 odst. l zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k

informacínť),subjektem povinným poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti,

rozhodlo v souladu s š ll odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím o

odmítnutí žádosti

ze dne 20. 6. 2019, doručenou ministerstvu dne 25. 6. 2019, kterou podal pan

a kterou se dožadoval zaslání

podnětu zaslaného ministerstvu třetí osobou k prohlášení domu určeného k bydlení (bývalé

fary) č. p. 49 na pozemku parc. č. 9 v kat. území Raduň, obec Raduň, okres Opava, za kulturní

památku.

Odůvodnění

Ministerstvo kultury žádost

(dále jen „žadatel“), doručenou ministerstvu 25. 6. 2019, kterou se dožadoval

zaslání podnětu zaslaného ministerstvu třetí osobou kprohlášení domu určeného kbydlení

(bývalé fary) č. p. 49 na pozemku parc. č. 9 v kat. území Raduň, obec Raduň, okres Opava, za

kulturní památku, odmítlo v souladu s š 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k

informacím, neboťjde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla
předána ministerstvu osobou, již takovou povinnost zákon o svobodném přístupu

k informacím neukládá a která ve svém podání nedala výslovný souhlas, že s poskytnutím

informace žadateli souhlasí. Z těchtodůvodů ministerstvo rozhodlo o odmítnutí žádosti, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ

Vážený pan
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vpřípadě, že bude ministerstvem zahájeno správní řízení o prohlášení předmětných
nemovitostí za kulturní památku, stane se účastníkem tohoto řízení jejich aktuální vlastník.

Ten pak bude doporučeným dopisem ministerstva o zahájení řízení v souladu s 53 odst. 2

zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
informován o svých právech apovinnostech vřízení. Dále bude doporučeným dopisem
ministerstva v souladu s 536 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vplatném znění,

informován o tom, že již byly shromážděny všechny podklady (včetně vyžádaného podnětu)

pro rozhodnutí a bude vyzván, aby se vyjádřil jak k nim, tak ke způsobu jejich zjištění,

případně navrhl jejich doplněnív zákonem stanovené lhůtě.

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanoveni 5 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, vplatném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání
rozkladu počíná běžetpodle 540 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy
bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje 523 a 524 správního řádu,

který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně

provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode

dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb

připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle 5 24 odst. l správního řádu za

doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání

rozkladu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 5 17 zákona č. 300/2008

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví

přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát

do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové

schránky, považuje se tento dokument za doručeny posledním dnem této lhůty. O rozkladu

proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury
na výše uvedenou adresu.

Poučení


