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Vážený pan

Váš dopis značky

Telefon: 257 085 Ill
Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@,nikcr.cz

Naše mačka Vyřizuje/linka V Praze dne: 20.7.202C
NIK 46110,'2020 OPP

Věc: most přes pilský potok v k. ú. Dobříš, obec Dobříš, okres Příbram, StředočeskY
V

kraj - odpověd' na žádost dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo kultury obdrželo Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přl:stnpľj k informacím, ze dne 16. 7. 202C, ve které žádáte informace týkající se řízení o
prohlášení mostu v Dobříši za kulturní památku:

j. ,,,"ýčet YyjádřeRí a stanovisek obsažených ve spisu"
2. ,,zda již byl vlastník mostu informoMn o možnGsti iyjádřis se ktýs!edku řízení,

popřípadě, zda se již vlastník mostu k výsledku řízení vyjádřil"
3. ,,jagým pověřením se musí osoba v této věci zastupuiící viastníku prokázat"

Sdělujeme Vám:
l. V řízení Ministerstvo kultury obdrželo Váš podnět ze dne 19, 10. 2019; stanovisko

MÚ Dobříš, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby; stanovisko
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče; stanovisko
Národniho památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech
v Praze; stanovisko Metodického centra průmyslového dědictví Národního
památkového ústavu; stanovisko Komise Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů
na prohlášení nemcvitých věcí za kulturní památku a žádostí na zrušení Dro!i!ášení
nemovitých věcí za kultumi památku; mostní ľist od Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje; informace o průběhu petice podle § l zákom Č. 85/1990 Sb., na
pod'poru prohlášení tzv. Karlova mostu na Dobříši za kulturní památku.

2. Vlastník již byl vyzván, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k uvedeným
podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhl jejich doplnění. Vlastník se
prozatím k řízení nevyjádřil (lhůta prč' vyjádření dosud nevypršela).

3. Zástupce vlastníka se musí prokázat originálem plné moci.

v odboru památkové péče Ministerstva kultury
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