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ROZHODNUTÍ 
ZZ 

o odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení $ 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů ve věci žádosti ze dne 8. 3. 2021 tohoto obsahu: 

„Společnost BOLID M s.r.o. v roce 2019 prováděla pro OMNIUM z.s. práce na kostele 

ze Smlouvy o dílo, která je přílohou této žádosti. V rámci Havarijního programu, bylo na 
záchranu kostela v tomto roce poskytnuto Ministerstvem kultury 300.000,-Kč. Z výše 
uvedených důvodů Vás chceme požádat o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a chceme 
Vás požádat o možnost nahlédnutí do spisu této akce za rok 2019, abychom zjistili, jakým 
způsobem byly poskytnuté příspěvky vyúčtovány. “, 

kterou podal  

rozhodlo takto: 

V souladu s $ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, se žádost ze dne 8, 3. 2021 o povolení k nahlédnutí do spisu 

zamítá. 

Odůvodnění: 

Ministerstvo kultury (dále jen „Ministerstvo“), odbor památkové péče, jako povinný subjekt 
ve smyslu ustanovení $ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) výše uvedenou žádost zamítlo, neboť žadatel 
není součástí řízení.



Avšak na základě telefonického hovoru Ministerstvo poskytuje žadateli dokumenty, které se 

fakturu firmy Winter Solution s. r. 0., vě. položkového rozpočtu. Dokumenty tvoří přílohy 
tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní 
řád v platném znění podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. 

oddělení regenerace kulturních památek 
a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
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Přílohy: 
- faktura firmy Winter Solution s. r. 0., vč. položkového rozpočtu


