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© Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1 
Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 

Fax: 224 318 155 
E-mail: epodatelna@mker.cz 

  

V Praze dne 30. října 2019 
Č. j.: MK 72414/2019 OPP 
Sp.zn.: MK-S 9694/2019 OPP 
Vyřizuje: 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo kultury k žádosti 
doručovac

(dále žadatel) k přípisu ze dne 3. 9. 2019, jímž se, sodkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále pouze „informační zákon“), domáhal postoupení kopie „záznamu podnětu, který byl MK ČR zaslán Městské části - (dle č. j. STA o 064/19) se jedná o podnět ze dne I. 2. 2017 - kauza dům č. p. 136 vul. Pod Bruskou, Praha * - Malá Štrana“, rozhodlo, jak následuje: 

Ministerstvo kultury postupem podle ustanovení $ 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žá dost 
evidovanou Ministerstvem kultury dne 3. 9. 2019 pod č.j.: MK 60488/2019 POD,odmítá. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 3. 9. 2019 přípis žadatele, jímž se domáhal poskytnutí kopie dokumentu označeného jím jako cit.: „záznam podnětu, který byl MK ČR zaslán Městské části - (dle č. j. STA a 064/1 9) se jedná o podnět ze dne 1. 2. 2017 - kauza dům č p. 136 vul. Pod Bruskou, Praha 1 - Malá Strana“. Z důvodu nesrozumitelnosti textu žadatelova podání a nemožnosti identifikovat jeho požadavek, byl žadateli Ministerstvem kultury dne 10. 9. 2019 zaslán přípis požadující upřesnění jeho žádosti ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy (tato byla žadateli doručena 17. 9. 2019), a to spolu s upozorněním na případný důsledek marného uplynutí stanovené lhůty. Ministerstvo kultury do dnešního



neobdrželo žádné doplňující podání, nezbylo, než využít postupu daného informačním 
zákonem, a žádost ve smyslu ust. $ 14 odst. 5 písm. b) uvedeného zákona odmítnout. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení $ 16 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. O 
rozkladu rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury na výše 
uvedenou adresu. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení 
rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit. 

odboru památkové péče Ministerstva kultury 

Rozdělovník: 

  


