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Zámek Chvalkovice, r. č. v Ústředním seznamu kulturních památek 26045/6-1638 --
odpověď na žádost dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo kultuíy obdržeic Vaši žádcst o kopii rozhodnuti o prohlášení zámku
Chvalkovice za kultami památku a dalších dokumentů obdržených v průběhu řízení o
prohlášení tohoto zániku za kultumí památku.
K tétc žádosti Vám sdčlujeme, že Ministerstvo kulhuy vede řízení o prohlášení věcí za
kulturní památku a vydává o tomto rozhodnutí až od l. l. 1988, kdy začal být účinný zákon č.
23/1987 Sb., o státní památkové péči. Zámek Chvalkovice by! ale zapsán do Státního
seznamu kulturních památek ještě podle předchozího zákona č. 22/1958 Sb., 3 kultumích
?amátkách, podle kterého se věc stávala kulturní památkou přímo ze zákora (nap!nění±
v zákoně uvedených materiálních znaků) a zápis cic Státníhc seznamu kultumích památek měl
pouze evidenční význam. Dnes je evidován v Ústředním seznamu hiltumích památek na
základě § 42 odst. 1 zákcna č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, podle kterého se kulturní památky zapsané do státních seznamů podle dřívčjších
právních předpisů považují za kulturní památky i podle v současnosti piatnéhc a účinného
zákona. Podklady pro evidenci kulturní ?amáťky v Ústředním seznamu kulturních památek
spravuje Národní ?amátkcvý ústav, generáhú ředitelství, Valdštejnské náměstí !62/3, 118 01
Praha L
Z výše uvedených důvodu Minisíerstvo kultury nevydávalo rozhodnutí o prohlášeni tohoto
zámku za kulturní památku a neexistují ani žádné další dokumenty, které by správní orgán
shromáždil v průběhu ři'zení, prctože žádné řízen' vedeEo nebylo. Proto se Vaše žádost
odkládá podle § 14 odst. 5 písm-. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k infomiacím, ve znění pozdějších předpisů.
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