
Maltézské náměstí471/1

118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111

Fax: 224 318155

E-mail: gpodatelnaggmkcxzcz

Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, spolek

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne: 23.8.2019

z 1.8.2019 MK 58437/2019 OPP

bez zn. MK-S 9036/2019 OPP

Věc:

A) Žádost podle š 70 odst. 2 zákona ě. 114/1992 Sb., vplatném znění, o písemně
informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž

mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992

Sb., na MK ČR

B) Žádost o poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím — o informaci o řízeních spadajících do předmětu naší žádosti zahájených
na MK ČR v doběod 11.04.2018 do dnes

C) Informace o zřízení Datové schránky pro úplnost opakujeme informaci o zřízení

Datové schránky spolku IDDS:

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše podání ze dne 1. 8. 2019 (a potvrzuje jeho přijetí),
jehož obsahem je:
„A) Žádost podle ý 70 odst. 2 zákona č. I 14/1992 Sb., v platném znění, o písemně

informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být

dotčeny zájmy ochranypřírody a krajiny chráněnépodle zákona č. I I4/1992 Sb., na MK ČR

B) Žádost o poskytnutí informace dle z.č. l06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím —

o informaci o řízeních spadajících do předmětu naší žádostí zahájených na MK ČR v doběod

II. 042018 do dnes

C) Informace o zřízení Datové schránky -pro úplnost opakujeme informaci o zřízení Datové

schránky spolku IDDS: \ n n *Q]

Ministerstvo kultury bere na vědomíVaši žádost speciňkovanou pod bodem A).

K žádosti specifikované pod bodem B) sdělujeme, že Ministerstvo kultury v období od

l1. 4. 2018 do dne podání Vaší žádosti, t.j. 1. 8. 2019, neeviduje žádné řízení zahájené

Ministerstvo kultury
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zdejším úřadem, při kterém by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné

podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Ministerstvo kultury bere na vědomí informaci speciíikovanou pod bodem C) žádosti.

MINISTERSTVO KULTURY

Maltézské náměstí471/1
118 11 Praha 1 - Malá Strana

IČ: 00023571 EI

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

S pozdravem


