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Vazeny pan 

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 
MK 19046/2020 OPP 17.3. 2020 

ROZHODNUTÍ 
XA 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

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 27. 2. 2020 o zaslání kopie všech dokumentů, které jsou 
vedeny k rušení MPZ v Lysé nad Labem na Ministerstvu kultury a dokumentů, které budou 
ještě k celé věci ještě vedeny, 

rozhodlo takto: 

V souladu s $ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, se žádost ze dne 27. 2. 2020 o zaslání kopie všech dokumentů, 
které jsou vedeny k rušení MPZ v Lysé nad Labem na Ministerstvu kultury a dokumentů, 
které budou ještě k celé věci ještě vedeny, kdy příslušné informace mají být zaslány jak na 
emailovou adresu žadatele, tak písemně na adresu trvalého bydliště, 

odmítá v plném rozsahu. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení 8 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, výše uvedenou žádost zamítlo, neboť Ministerstvo kultury všechny dokumenty, 
týkající se rušení MPZ Lysá nad Labem, již žadateli poskytlo na základě jeho předchozích



žádostí. První část dokumentů již byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 19. 4. 2019. 
Ministerstvo kultury reagovalo na tuto žádost Rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace č. j. MK 35285/2019 OPP ze dne 29. 4. 2019, jehož součástí byly 
poskytnuté materiály. Na další žádost o poskytnutí informace ze dne 8. 12. 2019 Ministerstvo 
kultury reagovalo dopisem č. j. MK 84892/2019 OPP ze dne 17. 12. 2019, ve kterém zároveň 
zaslalo k nahlídnutí nové dokumenty, které v této věci za uplynulý čas byly zdejším úřadem 
nashromážděny. Tyto odpovědi jsou zároveň zveřejněny na webových stránkách Ministerstva 
kultury (https://www.mkcr.cz/vyzadane-informace-177.html). Vzhledem k tomu, že od té 

doby Ministerstvo kultury nedisponuje žádnými novými materiály, bylo nutno žádost 
odmítnout v plném rozsahu. 

Závěrem lze opětovně uvést, že odpověď na dotaz ze dne 6. května 2019 byla zaslána 

památkovou inspekcí emailovou korespondencí dne 14. května 2019 v dopisu značky č. j. MK 
38646/2019 PI. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. | zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, podat ve Ihůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 
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