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Vc: žádost o poskytnutí informace dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném pístupu
k informacím – zaslání požadovaných informací a rozhodnutí o odložení žádosti

ROZHODNTÍ
Ministerstvo kultury, odbor památkové pée, jako vcn píslušný orgán, odkládá
podle ustanovení §15 odst. 1 zákona . 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve
znní pozdjších pedpis, žádost Klubu za starou Prahu, z. s., Mostecká 56/1, 118 00 Praha
1, žádost o zaslání kopie rozhodnutí MK . j. 5990/2004 ze dne 12. 1. 2004 a kopie expertního
posudku Ing. Milana Kalného zpracovaného ke dni 14. 12. 2004 pro ízení o prohlášení
Libeského mostu v Praze za kulturní památku.

Odvodnní:
Ministerstvo kultury obdrželo 11. 11. 2015 žádost o poskytnutí informace dle zákona
. 106/1999 Sb., o zaslání kopií dokument ze spisu v ízení o prohlášení Libeského mostu
za kulturní památku. Jde o tyto dokumenty:
1) rozhodnutí MK . j. 5990/2004 ze dne 12. 1. 2004,
2) expertní posudek Ing. Milana Kalného zpracovaný ke dni 14. 12. 2004.
Žádosti bohužel z faktických dvod nelze vyhovt, nebo spis . j. MK 5990/2004 se
nepodailo dohledat. Ministerstvo spis nyní nemá k dispozici a vzhledem k tomu, že
elektronická spisová služba byla na ministerstvu zavedena až v roce 2009, nelze spis
rekonstruovat. K dispozici je pouze text rozhodnutí ze dne 12. 1. 2004 v podob, v jaké bylo
pipraveno k podpisu (stejnopis rozhodnutí je uložen v evidenci NPÚ a u OPP MHMP).
Zasíláme tedy v píloze pro Vaši informaci alespo text tohoto rozhodnutí. S odkazem na
judikát Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008, . j. 2 As 71207-56 sdlujeme, že
pokud žádosti nelze z faktických dvod vyhovt, správní úad vydá rozhodnutí o odložení
vci. Pokud se v budoucnu spis najde, zašleme Vám požadované kopie obratem.

Pouení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, v platném znní, podat ve lht 15 dn od jeho doruení rozklad. Lhta pro
podání rozkladu poíná bžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního ádu den následující po
dni, kdy bylo toto rozhodnutí dorueno. Doruení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního
ádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží
v provozovn provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lht
10 dn ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovn provozovatele poštovních
služeb pipraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního ádu za
doruené posledním dnem této lhty (od tohoto dne bží v tomto pípad lhta pro podání
rozkladu). Doruení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona . 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument, který rovnž stanoví
pednostní doruování dokument prostednictvím datové schránky. Nepihlásí-li se adresát
do své datové schránky ve lht 10 dn ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doruený posledním dnem této lhty. O rozkladu
proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury
na výše uvedenou adresu.
Mgr. Petra Ulbrichová
vedoucí oddlení ochrany kulturních památek
v odboru památkové pée Ministerstva kultury
V píloze: text rozhodnutí MK . j. 5990/2004 ze dne 12. 1. 2004

