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Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
informací — poskytnutí informace 

Ministerstvo obdrželo dne 1. 12. 2022 od Vaší advokátní kanceláře HAVEL 

a PARTNERS s.r.o., zastupující Správu železnic, s. o, žádost o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informací. V podání požadujete kopii několika 

dokumentů, z nichž pouze jeden má ministerstvo k dispozici. Je jím návrh Národního 
památkového ústavu, g. ř., ze dne 17. 3. 2022, č. j. 310/19561/2022, na prohlášení nové 

odbavovací haly Hlavního nádraží Praha, za kulturní památku. V tomto podání Národní 
památkový ústav zaslal desítky návrhů na prohlášení staveb za kulturní památku, jedním 
z nich je 1 návrh na prohlášení odbavovací haly Hlavního nádraží Praha, jehož kopii Vám 

zasíláme v příloze tohoto dopisu. 

Dále žádáte o poskytnutí kopie návrhu Národního památkového ústavu č. j. NPU- 
311/19187/2004 ze dne 23. 12. 2004, na prohlášení nové odbavovací haly Hlavního nádraží 
Praha za kulturní památku, a dále o kopii vyrozumění Ministerstva kultury, č. j„ MK 

21894/2004, o nezahájení řízení o prohlášení odbavovací haly za kulturní památku. Sdělujeme 

Vám, že tyto dokumenty již Ministerstvo nemá k dispozici, neboť po deseti letech od jejich 

vydání byly v souladu se skartačním řádem ministerstva skartovány. V roce 2004 nemělo 
ministerstvo elektronickou spisovou službu, takže nemá k dispozici ani jejich elektronické 
kopie. 

S pozdravem 

vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 

v odboru památkové péče Ministerstva kultury 

V příloze: Návrh Nové odbavovací haly hlavního nádraží Praha, příloha dopisu NPÚ, g. ř. ze 
dne 17.3.2022 (průvodní dopis + příloha) 

V opise: vl.
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