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Věc: Žádost o inf. Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – 

výzva k upřesnění žádosti 

 

 

Ministerstvo kultury obdrželo Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o podání 

informace „v kolika případech bylo v letech 2011 – 2014 zahájeno z podnětu Ministerstva 

kultury správní řízení a bylo vydáno usnesení o ohledání věci (stavby) – u kterých je 

v katastru nemovitostí uveden způsob využití – bydlení“.  

Sdělujeme Vám, že Vaše žádost je vzhledem k svému rozsahu velmi obecná a je třeba 

ji konkretizovat, jinak nejsme schopni Vaší žádosti vyhovět. Z podnětu Ministerstva jsou 

každý rok zahájeny stovky správních řízení, v jejichž průběhu je často vydáváno usnesení o 

ohledání stavby, která je využívána k bydlení. Vámi uvedený rozsah (veškerá správní řízení) 

je velmi obecný a zpracování Vaší žádosti by znamenalo řadu dnů a týdnů náročné práce – 

procházení spisů, uložených v archivu ministerstva, kam se spisy po uzavření předávají. Jde 

o tisíce spisů nejen z Odboru památkové péče, který nyní vede správní řízení s Vámi jako 

s účastníkem, nýbrž i z dalších odborů MK (např. též odbor Památkové inspekce vede 

z vlastního podnětu řadu správní řízení, v nichž vydává usnesení o ohledání věci). Takto 

vymezená žádost také zahrnuje období, kdy se měnilo personální obsazení MK, je proto 

obtížné předem odhadnout rozsah takové práce. Vyzýváme Vás proto, aby jste upřesnil, jaká 

správní řízení máte na mysli. Dle výroční zprávy MK Odbor památkové péče jen v roce 2013 

ukončil řádově stovky správních řízení, zahájených z podnětu ministerstva. Upozorňujeme 

Vás rovněž, že za poskytování informací zaplatí žadatel Ministerstvu kultury úhradu nákladů, 

vynaložených na poskytnutí informace. Sazby jsou publikovány na webových stránkách 

ministerstva, výtisk příslušné stránky zasíláme v příloze tohoto rozhodnutí.  
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