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Vyřizuje l linka V Praze dne
2!. !0. 2020

Ministerstvo kuítury, odbor památkové péče., jako povinný subjekt ve smyslu u3tanoveE'-í § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., q svobodném přístupu k irformacím, ve zněn8 pozdějších
předpisů, obdrželo žádost ze dne 8. 10. 2020 o následující:

L Zaslán! všech žádosti o stämvisko, Herě ministeTsNG obdrždG od města Nc:vé
Město nad Me(uií Krajského úřadu Králcvehradeckého kraje a kmečně
památkuvého ústavu v Josefově (ýkající se objektu č p. 10! v ui U Šprýcharu
v Novém Městě EadMetuií, bývalý objekt pro zahradníku.

2. Zaslání zpracovávaných stunovisek ministerstva, až budou iyhoíovena. Zaslání
již íydanýck stanovisek zg rok 2U20.

3. Akceptaci a zohlednění v budoucím stanovisku skutečnost, kterou dokládají
klienti čestným prohlášením, které posílají v příloze.

Žádost podal TMS legal advokatní kancelář s.r.o., se sídlem
Římská 120 DC Praha 2, IČO: 05637066, na základě plné moci udělené klienty.

Ministerstve kultury tímto poskytuje Rás!edyjící informace žadateli na základě výše uvedené
žádosti:

Ad l) Ministerstvo kúltur/ obdrželo dne 16. března 2020 žádost Města Nové Města naO
Metují q předběžné stanovisko ve věci plánované zmčny Regulačního plánu Mčstské
Dalnátkové rezervace Nové Město nad Metují. Na základě tohoto Ministerstvo kjltury vydalo
dne 6. 4. 2020 dle § 154 odst. l správního řádu, Vyjádření k plánované změně RP MPR Nové
Město nadMetíg'í č. .j. MK 23452/2020 OPP. Jinou žádost ministerstvo v této věci neeviduje.

Ad 2) Ministerstvo kultmy vydalc v roce 2020 k této věci pouze výše uvedené vyjádření,
které Vám zasíláme spolu s žádostí v příloze.



Ad 3) Vámi přiložené čestné prohlášení přikládáme do námi vedenCho spisu.

a památkově chráněných území v odboru památkové péče
Ministerstva kultury
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Přílohy:

1 x Žádost o předběžné stamvisko, č. j. NMNM/32085/2020/ORMCecetA
ze dne 13. 3. 2020

1 x Vyjádření k plánované změně RP MPR Ncvé Město nad Metají č. j.
MK 23452/2020 OPP ze dne l. 4. 2020


