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Vyřizuje: 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo kultury, jež je dle $2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 
informacím“), subjektem povinným poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, 
rozhodlo v souladu s $ 11 odst, 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím o 

odmítnutí žádosti 

ze dne 30. 10. 2019, doručenou ministerstvu dne 30. 10. 2019, kterou podal pan 

a kterou se 
dožadoval zaslání informací k památkově chráněnému objektu - budovy Magistrátu města 
Ústí nad Labem (r. č. ÚSKP 43175/5-258), a to: 
1. Jaký orgán žádal o památkovou ochranu objektu ještě v době jeho výstavby 
2. Jak tento orgán žádost zdůvodnil. 

Odůvodnění 

Ministerstvo kultury žádost 
(dále jen „žadatel“), doručenou ministerstvu 30. 10. 2019, kterou 

se dožadoval zaslání výše uvedených informací o zapsání budovy Magistrátu města Ustí nad 

Labem do ÚSKP odmítlo v souladu s $ 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, 
neboť požadované informace nemá k dispozici.



Předmětná budova byla zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek v roce 
1963 v souladu s tehdy platným zákonem č. 22/1958 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy o 
zápisu do Státního seznamu nemovitých kulturních památek rozhodovaly příslušné Okresní 
národní výbory, nikoliv Ministerstvo kultury. 

Ministerstvo kultury nemá z výše uvedeného důvodu požadované informace a dokumenty 
k dispozici, a nemůže je tudíž poskytnout. 

Ministerstvo kultury dále doporučuje žadateli obrátit se na Národní památkový ústav, 
generální ředitelství, Valdštejnské nám 162/3, Praha 1, kde by měly být požadované 
dokumenty archivovány. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. 
Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle $ 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den 
následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje $ 23 a 
$ 24 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 $ 24 odst. 1 
správního řádu za doručené posledním dnem této Ihúty (od tohoto dne běží v tomto případě 
lhůta pro podání rozkladu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 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 doručený posledním dnem této 
lhůty. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává 
u Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu. 

v odboru památkové péče Ministerstva kultury 

 


