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ROZHODNUTÍ 

o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení § 2 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, ve věci žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, (dále jen žádost) ze dne 6. 4. 2021, kterou podala Jaroslava 

Vostruhová, nar. 17. 11. 1953, bytem 17. listopadu  1179, 293 01   Mladá Boleslav (dále 

žadatelka), a to v následujícím znění:  

Žádám o informace nemovité kulturní památky č.rej. 30005/2-1624 podle z.č. 106/1999 Sb. – 
dotace na obnovu památky 
 
Jedná se o nemovitou kulturní památku, která se ze souboru staveb bývalé venkovské usedlosti 
č. rej. 1624, dochovala. Památkový úřad ve spolupráci se stavebním úřadem tuto památku 
nechránily před jejím poškozením a upřednostňovaly stavby nové v areálu památky, vhodné 
pro podnikání. Podnikatel  užíval stavbu k jinému účelu, než jaké je kulturní hodnota a ze 
svých finančních prostředků neprováděl pravidelnou údržbu. Na památce tak vznikly značné 
škody, které nelze obnovit. 
 
Žádám o informace: 

1) Zda ministerstvo přiděluje dotace na obnovu památek, na kterých nebyla prováděna 
pravidelná údržba (podnikatelem) z vlastních finančních prostředků a byly užívány 
k jinému účelu, než jaká je jejich kulturní hodnota 

2) Zda byla památka č.rej. 1624 zařazena do programu na získání dotací prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností pro rok 2021 

3) Jakou částku magistrát Města Mladá Boleslav navrhl na obnovu památky   
 



Ministerstvo kultury obdrželo následně dne 8. 4. 2021 doplnění původní žádosti o informaci 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen 

žádost), ze dne 6. 4. 2021, kterou podala žadatelka, a to v následujícím znění:  

Vzhledem k nepravdivým údajům uvedeným v části odůvodnění ZÁVAZNÉHO STANOVISKA 
Č.j.OStRM-1846/2019/PP/AnSi/6-49 ze dna 26.2.2019 a to u stávajících staveb umístěných 
v areálu památky, doplňuji mé podání ze dne 6.4.2021. 

 
1) FÓLIOVNÍK, (sklad výpěstků), je stavba původně postavená bez závazného stanoviska. 

NPÚ se ke stavbě vyjádřil, že se jedná o stavbu, která nemá charakter trvalé stavby, ale 
památkový úřad vydal závazné stanovisko bez omezené doby trvaní viz. příloha. Nejedná 
se o garáž, jak uvádí památkový úřad. 

 
2) Na místě bývalého hospodářského stavení, byla v r. 2016 dokončena druhá stavba skladu 

výpěstků viz. příloha. 
 
V r. 2000 byla z důvodu dodatečného povolení stavby FÓLIOVNÍKU provedena pouze oprava 
střechy památky čp 26 (finanční příspěvek 70% pořizovací ceny). Likvidace srážek ze střechy 
nebyla ale řešena, tak veškerá voda stékající ze střechy podmáčela památku. 
 
Bývalá konírna byla v r. 2003, kdy se konalo místní šetření nepovoleného užívání, dodatečně 
povolena do 31.3.2008 z důvodu značné vlhkosti. Toto povolení bylo ovšem krajským úřadem 
zrušeno, ale přesto byla dál užívána jako stepařská dílna, bez řešení značné vlhkosti, 
památkovým úřadem. Dne 29.3.2013 bylo vydáno  závazné stanovisko ke změně užívání 
bývalé konírny, ale značnou vlhkost a poškození památky, památkový úřad opět neřešil. 
 
Ve skutečnosti se v daném případě jedná o zneužití památky k podnikatelským účelům. 
Podnikatel památku domu pro bydlení, užíval jako dílnu pro podnikání, přestože změna 
nebyla památkovým úřadem povolena. Škody způsobené na památce, nesprávným úředním 
postupem památkového úřadu a neudržováním památky podnikatelem, jsou nevyčíslitelné. 
 
Z výše citovaných důvodů mám zájem vědět, zda ministerstvo kultury uděluje dotaci na 
OBNOVU PAMÁTKY i v takovémto případě, kdy dochází k úmyslnému poškozování památky. 
 

 
rozhodlo takto: 

 

Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadatelce na základě výše uvedené 

žádosti ze dne 6. 4. 2021:  

ad 1) Ministerstvo kultury postupuje dle Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu 

Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností č. j.: MK 84154/2018 OPP, ze dne 19. 12. 2018, 

vyvěšeno na webu úřadu: 

 https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html?searchString=dptační programy 

 

ad 2) Vlastník nemovité kulturní památky – venkovské usedlosti č. p. 26, k. ú. Líny, obec 

Bukovno, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, podal žádost o poskytnutí příspěvku, resp. 

o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. 

Magistrátu města Mladá Boleslav. Magistrát města Mladá Boleslav provedl evidenci došlých 



žádostí akcí obnovy kulturních památek, návrh zařazení a návrh výše příspěvků došlých 

žádostí a předložil je ve stanoveném termínu Ministerstvu kultury. V současné době není do 

předmětného programu zařazená žádná z akcí na rok 2021, vzhledem k tomu, že dosud 

probíhá zpracování zaslaných materiálů z obcí s rozšířenou působností. 

 

Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadatelce na základě výše 

uvedeného doplnění žádosti ze dne 8. 4. 2021:  

Ministerstvo kultury postupuje dle Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu 

Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností č. j.: MK 84154/2018 OPP, ze dne 19. 12. 2018, 

vyvěšeno na webu úřadu: 

 https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html?searchString=dptační programy 

 

 

V souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, se žádost ze dne 6. 4. 2021, konkrétně bod 3) žádosti, 

 
odmítá v částečném rozsahu. 

 

 

Odůvodnění: 
 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjektu ve smyslu ustanovení § 2 

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, výše uvedenou žádost částečně zamítlo, konkrétně bod 3) žádosti ze dne 6. 4. 2021,  

neboť se v tomto případě jedná o omezení práva na informaci podle § 11, odst. 1 b) zákona           

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě návrhu finanční částky na podporu obnovy kulturní památky provedené 

Magistrátem města Mladá Boleslav se jedná o informaci při přípravě rozhodnutí povinného 

subjektu, přičemž rozhodnutím je v tomto případě výsledek jednání Komise pro program 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, které 

dosud neproběhlo.  

 

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. 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury 


