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Vážená paní
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Váš dopis mačky Naše mačka Vyřimje/linka V Praze dne: 19.8.2020

MK 51334,'2C20 OPP

Vážená paní magistro,

tímto dopisem cd?ovídám na Vaši žádost podancu na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném ?ostupu k infonnacím, ve znění pozdějších přeCpisů, ve věci získáni' kopií
rozhodnutí, kterým byl příhradový železniční most přes řeku Vltavu v km 41,791 na trati
Tábor - Písek, na pezelnku parč č. 1051/1, k. ú. Oslov, a na pczemkc parč. Č. 1314/7, k. ú.
Jetěn-ice (rejstř. č. USKP ČR: 17916/3-5942) prohlášen klútljmí památkou, a dále mZhodnutí,
kt2rým následně došlo ke míšení prč-hlášení předmětnéhc mostu za kulturní památku.

V této věci Vám sdělujeme, ž? předmětná kulturní památka nebyla prohlášena
rozhodnutím, ale zapsána do Státního seznamu nano'jitých kultumích památek zia, základě
zákona č. 22/1958 Sb., o kuitumíeh památkáck, a žádné roZhodnuti tudíž neexistuje. Ve věci
případné žádosti o ko?ie podkladů zápisu výše jmenovanéhc íňQst'j do Státního seznamu
Removitých kulturních památck, se prosím obraťte na Národní mmátkcvý ústav, který
příslušný k vedeni ÚSKP ČR.

Co se týká rozhodnuti o zrušení prohlášení věci za kultumí památku, k oředmětnému
zápisu železničního mostu. za kulturní památku došlo během roku i988, tedy .již v době
platnosti nového zákona č. 20/1987 Sb., c státní památkové péči, dle kterého se věc stává
kulturní památkou ?ouze na základě prohlášení Ministerstvem kultury, byl tento zápis
cznačen za neplatný. Ministerstvo kultury Vám z tohoto důvodu nemůže poskytnout
Dožadované rozhodnutí o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, jelikož toto rozhodnutí
neexistuje. V přílcze Vám zasíláme kopii rozhodnutí č.j. MK 60809/2016 OPP ze dne
29. 9. 2016, kterým Ministerstvo kultury rozhodlo, že předmětný most není kultúrni
Dalnátko"j.

S pozdravem

odboru památkové péče Ministerstva kultury
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