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Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 

MK 18093/2023 OPP 20. 3. 2023 

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 ze dne 14. března 2023, kterou podal 

Vážení, 

dovoluji si Váš úřaď tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 

„ZZák“) zdvořile požádat o některé informace týkající se zámku Římov (okres České Budějovice), tedy 
zejména: 

» pozemkú parc. č. st. 17/1, st. 17/3, 9/1 a 9/2 v k. ú. Římov, 

» všech staveb na pozemcích parc. č. st. 17/1, st. 17/3, 9/1 a 9/2 v k. ú. Římov, ať už jsou součásti 
pozemku, nebo jsou samostainou věcí, a 

e všech věcí, hmotných i nehmotných, které jsou součástí shora uvedených pozemků nebo staveb nebo 

S nimi souvisí (např. uměleckých děl, která jsou spojená s výše uvedenými pozemky nebo stavbami 
takovým způsobem, že je nelze bez ztráty jejich hodnoty oddělit) 

(dále jen „Předmět zájmu “; kde se hovoří o „Předmětu zájmu “, je myšlena i jeho část). 

Konkrétně žádám zejména o: 

* sdělení, zda Váš úřad z úřední povinnosti uvažuje o prohlášení Předmětu zájmu za kulturní 

památku ve smyslu $ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „ZPaPé“), 

o změně rozhodnutí o prohlášení Předmětu zájmu za kulturní památku, existuje-li, nebo 
o zrušení prohlášení Předmětu zájmu za kulturní památku ve smyslu $ 8 odst. 1 ZPaPé, 

* informaci o přijatých návrzích na zahájení řízení o nebo podnětech na prohlášení Předmětu 
zájmu za kulturní památku, změnu rozhodnutí o prohlášení Předmětu zájmu za kulturní 

památku, existuje-li, nebo zrušení prohlášení Předmětu zájmu za kulturní památku, zejména 
tedy tyty návrhy nebo podněty, případně sdělení, že jich není, 

» informaci, zda Váš úřad vede nějaké správní nebo jiné řízení, jehož předmětem je Předmět 
zájmu, a v případě, že vede, pak sdělení, jaká je spisová značka takového řízení, čeho se řízení 
týká a podle jakých právních předpisů jej Váš úřad vede, 

» informaci o všech již skončených správních řízeních, která vedl Váš úřad a která se týkala 

Předmětu zájmu, tedy zejména všechna správní rozhodnutí, opatření obecné povahy nebo jiné 

výsledky činnosti verejné správy týkající se Předmětu zájmu, které Váš úřad vydal nebo jimiž 
v rámci výkonu své působnosti disponuje, zejména rozhodnutí o prohlášení Předmětu zájmu 
za kulturní památku a rozhodnutí o zrušení takového prohlášení, a



» všechna vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, která Váš úřad vzal za podklady 

pro rozhodnutí, opatření obecné povahy nebo jiné výsledky činnosti veřejné správy podle 
předchozího bodu 

(dále jen „Žádané informace“). 

Žádám, aby mi Váš úřad poskytl Žádané informace v elektronické podobě, pokuď je to možné, a to 

prostřednictvím níže uvedené adresy pro doručování, kterou je má elektronická adresa. Žádám tedy 

o doručení Žádaných informací a případně jakékoliv jiné korespondence prostřednictvím emailu. 

V případě, že poskytnutí Žádaných informací v elektronické podobě emailem není možné, žádám 

o doručení Žádaných informací (zřejmě ve formě listin) na níže uvedenou adresu mého trvalého 

pobytu, eventuálně o sdělení, jakým způsobem lze Žádané informace získat (např. místo a dobu, kde 
Ize Žádané informace osobně vyzvednout). 

Jsem si vědom povinnosti Vašeho úřadu informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, 

soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytnout jen v souladu s právními předpisy upravujícími 

jejich ochranu. Jsem si tedy vědom toho, že Váš úřaď může z poskytnutých informací vyloučit mimo 

jiné právě takové informace a osobní údaje, tj. poskytnuté informace (zejm. elektronické kopie 
rozhodnutí) anonymizovat. 

V případě, že vyvstane potřeba uhradit Vašemu úřadu náklady spojené s pořízením kopif, opatřením 

technických nosičů dat nebo odesláním Žádaných informací nebo jejich část, po Vašem oznámení této 

skutečnosti spolu s výší úhrady na níže uvedou adresu pro doručování (ij. email) přeď samotným 

poskytnutím Žádané informace tyto náklady rád uhradím, popřípadě učiním vůči Vašemu úřadu jiné 
kroky (zejména vezmu žádost částečně zpět či ji jinak vhodně upravím). 

Děkuji Vašemu úřadu za brzké vyhovění této mé žádosti a za poskytnutí Žádaných informací. Zároveň 
bych pro případ, že mé žádosti nebude vyhověno poskytnutím Žádaných informací (popřípadě 

předchozím oznámením o potřebě uhradit náklady spojené s poskytnutím Žádných informací), si 

dovolil Váš úřad požádat o sdělení, jak bylo s touto mou žádostí naloženo. Pro takovou i veškerou 

další komunikaci ohledně této žádosti Vám budu rád k dispozici na níže uvedených kontaktech 
(zejména na emailu). 

Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadateii na základě výše uvedené 
žádosti: 

Vzhledem k tomu, že nemovitá kulturní památka — zámek, rejstř. č. ÚSKP 19858/3-410, 
k. ú. a obec Římov, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, se nachází na území památkové 

zóny Římovsko, rejstř. č. ÚSKP 2379, Ministerstvo kultury zasílá v příloze tohoto dopisu 

Vyhlášku č. 208/1996 Sb. ze dne 1. července 1996 o prohlášení území vybraných částí 

krajinných celků za památkové zóny, která vyšla ve Sbírce zákonů č. 208/1996, částka 61, 

včetně mapy památkové zóny Římovsko. Tyto dokumenty jsou k dispozici v Památkovém 

katalogu, jehož správu provádí Národní památkový ústav: 
https://www.pamatkovykatalog.cz/rimovsko-7663946 

S pozdravem 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 
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