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Vazeny pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 
ze dne 8.12.19 MK 84892/2019 OPP 17, 12. 2019 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení $ 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci žádosti ze dne 8. 12. 2019 o poskytnutí: 

1, Vijakém stavu (jaké fázi rozhodovacího procesu) je nyní žádost starosty města Lysá 
nad Labem o zrušení dvou částím MPZ v Lysé nad Labem? 

Px 
2. Jak dlouho bude rozhodovací proces o rušení částí MPZ v Lysé nad Labem trvat 

3. Žádost o zaslání všech dokumentů, které město předložilo k dané věci Ministerstvu 

kultury ke dni 8.12.2019 

„ kterou podal 

Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadateli na základě výše uvedené 
žádosti: 

Ad 1) 11. ledna 2019, v rámci doplnění podkladových materiálů, Ministerstvo kultury 
požádalo město Lysá nad Labem, aby předložilo odbornou analýzu MPZ Lysá nad Labem, 
která náležitě odůvodní ztrátu kulturně historických hodnot, pro které byla prohlášena 
památkovou zónou. Analýza dosud nebyla Ministerstvu kultury předložena. Během října 2019 
byl ze strany MK na žádost města termín prodloužen a po uvážení opakovaného 
prodlužování, nový termín nebyl pevně stanoven. 

Ad 2) Vsoučasné chvíli nelze odhadovat, jak dlouho ještě bude celý proces probíhat. 
Ministerstvo kultury nyní čeká na zpracování odborné analýzy MPZ Lysá nad Labem, které 
má být městem dodáno. Poté se bude pokračovat vyhodnocováním všech podkladových 
materiálů. 

Ad 3) Podkladové materiály ke změně MPZ Lysá nad Labem, které město předložilo k dané



věci Ministerstvu kultury, Vám byly již zaslány v rámci Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace ze dne 29. 4. 2019 č. j. MK 35285/2019 OPP, které reagovalo 
na Vaši žádost o informaci ze dne 19. 4. 2019. V té jste požadoval zaslání podkladových 
materiálů ke změně MPZ Lysá nad Labem a Ministerstvo kultury v tomto bodě Vaší žádosti 
vyhovělo. Dále Ministerstvo kultury poskytuje žadateli tři žádosti města o prodloužení 
termínu dodání vyžádané odborné analýzy MPZ Lysá nad Labem. 

Závěrem uvádíme, že odpověď na Váš dotaz ze dne 6. května 2019 jste obdržel od památkové 
inspekce emailovou korespondencí dne 14. května 2019 v dopisu značky č. j. MK 38646/2019 
PI. 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 

Přílohy: 

1x © Žádost o prodloužení termínu dodání, o zpracování odborné analýzy MPZ Lysá nad 
Labem ze dne 27. 2. 2019 

1x — Žádost o prodloužení termínu dodání vyžádané odborné analýzy MPZ Lysá nad 
Labem ze dne 27, 5, 2019 

1x — Opakovaná žádost ze dne 30. 8. 2019


