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Vážená paní 

Váš dopis značky Naše značka Vytizuje/linka V Praze dne: 25.9.2019 
z 16.9.2019 MK 64276/2019 OPP 

MK-S 10256/2019 OPP 

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti 
podané emailem dne 16. 9. 2019 

Dne 17. 9. 2019 obdrželo Ministerstvo kultury žádost o informaci dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále též „žádost“), kterou prostřednictvím 
e-mailu na adresu e-podatelny Ministerstva kultury podala paní 

(dále též „žadatelka“), doručovací 
adresa: e-mail: 

Žadatelka jako občanka Prahy 8, rezidentka z Libně, požaduje informace ohledně 
chátrající kulturní památky rejstř. č. ÚSKP 100574, katal. číslo 1136376938 - „Dům 
s kavárnou a kinem Svět“, která je v soukromém vlastnictví Crispino nemovitosti spol. s.r.o., 
Elsnicovo náměstí 41/6, Praha 8, a to: 

© zaslání veškerých písemných podnětů, které byly Ministerstvu kultury do 
dnešních dnů doručeny ze strany MČ Praha 8 ve věci Domu skavárnou a 
kinem Svět, Elsnicovo náměstí 41/6, Praha 8- Libeň 

* zaslání informace o tom, zda a jak byl vlastník výše uvedené nemovitosti ze 
strany Ministerstva kultury ČR postihován za zanedbání péče 

© zaslání informace, kdo může dát pokyn vyvlastňovacímn úřadu k použití $ 15 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, k objektu Palác Svět? 

© zaslání informace, zda byl již dán podnět, případně zahájeno řízení v souladu s 
$ 15 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, o vyvlastnění. 

Ministerstvo kultury tímto poskytuje žadatelce na základě shora uvedené žádosti následující 
informace:



Ministerstvo kultury neeviduje žádné podněty ze strany MČ Praha 8 ve věci Domu 
s kavárnou a kinem Svět. 

Ministerstvu kultury nepřísluší rozhodovat o postihování vlastníka kulturní památky 
za zanedbávání péče. Příslušným orgánem je Magistrát hlavního města Prahy. 

Die ustanovení $ 15 odst. 3 zákona č 20/1987 Sb., o státní památkové péči „pokud 
vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem, trvale zanedbává své 
povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím 
kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve 
společenském zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně 
kulturní památka na návrh obecního úřadu obce srozšířenou působností rozhodnutím 
vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit“. Ministerstvo kultury ktomu nemá žádné zákonné 
zmocnění. 

Žádné informace o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyvlastnění Ministerstvo kultury 
nemá. 

S pozdravem 

v odboru památkové páče Ministerstva kultury 
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