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Ministerstvo kultúry obdrželo dne 27. 5. 2020 žádost o infcrmaci pode zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen žádost),
kterou podala

(dále žadatelka), a to v následujícím znění:

Žádám poskytnutí informace, podle z. 106/1999 Sb., která se týká zamítnutí žádosti, pana
o poskytnutí příspěvku na obnovu památky č. řějv 1624, pro rok 201 9.

l)

Žádáni informaci - vyhotovení kopie :istiny - RoZhodnutí o zamítnutí žádosti o
poskytnutí příspěvku na obnovu kuitumí památky č. rej :624, obytného domu č. p. 26,
pro rok 2019.

2)

V případě podání rozkladu (r. 2019), žádám o vyhotovení kopie listiny - roZhodnutí o
rozkladu.

Trvám na poskytnutí informace - písemné vyhotovení kopie listin.

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

ad l) Žádost se týká nemovité kulturní památky - venkovské usedlosti č. p. 26, rejstř. č.
ÚSKP 30005/2-1624, k. ú. Líny, obec Bukovno, okres Mladá Boleslav, Středočeský k'íý,
v!astník podal Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek



prostřednictvím obci s rozšířenou působností v roce 2Ul9 prostřednictvím obecnihc úřadu
obce s rozšířenou působností, ti. Magistrátu města Mladá Boleslav. Magistrát mčsta Mladá
Boleslav provedl evidenci došlých žádostí akci obnovy kulturních památek, návrh zařazení a
poskytnutí příspěvků některých došlých žádostí a předložil je ve stanoveném termínu
Ministerstvu kultury. Předmětná kulturní památka nebyla Magistrátem města Mladá Boleslav
do programu Podpora cbnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířencu
působností zařazena.

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
roZhodnuti a vytvářeni nových informací. Jinak řečeno, jestliže správni orgán coby povinný
subjekt požadovanou informaci (ve smyslu § 3 cdst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění) nemá, nemusí ji na základě podané žádosti vytvářet.
Toto ustanovení zákona č. lC6/1999 Sb. je v dané věci rozhodující. Cum grano salis: tuto
informaci nemůže Ministerstvo kulturv vytvářet již s ohledem na § 45 odst. 2 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), v platném zněM, a pokud by ji vytvářelo, moh!c by to být posouzeno
až jako nehospodárný výkon státní spřávY.

Tákové rozhodnuti, vzhledem k procesu administrace žádostí v programu Podpora cbnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, jako - slovy teorie
spiávniho práva - individuální správní akt neexistoje, což je dáno procesním režimem
programu Podpora obnovy ku!tumíc-h památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností.
Nelze jej tedy eo ipso poskytr1out a MLíistustvo kultury tuto informaci (ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inťormacLn, v platném znění) nemusí, ba ani
nemůže, vytvářet.

ad 2) Pro úplnost dodáváme, protože uvedené roZhodnuti ,jako individuální s?rávní akt
neexistuje a ani existovat nemůže, nebylo možné proti nčmu podat rczklad, o němž by (Rä
základě § 152 zákona Č. 5C'0/2004 Sb., správní řád, "j platném mění) rozhodoval ministr
kultury.

S pozdravem l

a památkově chráněných území v odboru památkové péče
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