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ROZHODNUTÍ 

o 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 ze dne 4. prosince 2022, kterou podala             

 o poskytnutí následujících 

informací:  
 

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám                              
o zpřístupnění obsahu dopisu, který v roce 1999 poslal starosta Hluboké nad Vltavou                      

ministru kultury  

 

Zároveň na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám                      
o zpřístupnění obsahu dopisu, který poslala v roce 1999 tehdejší přednostka Okresního úřadu 
v Českých Budějovicích ministru kultury 
 

Oba dopisy by měly být spojené s vyhlášením KPZ Novohradsko a Římovsko v okrese České 
Budějovice. O svobodný přístup k informacím žádám jako studentka žurnalistiky. Domnívám 
se, že informace jsou ve veřejném zájmu a budou využity pro přípravu článku.“ 

 

 

rozhodlo takto: 

 

V souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, se žádost ze dne 4. 12. 2022 o poskytnutí výše uvedených 

informací 
 

odmítá v plném rozsahu. 
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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 zamítlo, neboť: 
Podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů „Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, 
která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, 
počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, 
a dalších důležitých rysech).“ Ministerstvo kultury informuje, že vzhledem k uplynutí více 
než 22 let od zaslání dopisů, již uplynula dokumentům skartační lhůta a pracovníky 
Národního archivu nebyly při skartačním řízení vybrány za archiválie. Tato skutečnost byla 
ověřena žádostí o poskytnutí dokumentů do Národním archivu.  

Jsou tedy splněny všechny předpoklady k odmítnutí žádosti v plném rozsahu. 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

vedoucí oddělení regenerace kulturních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 

Ministerstva kultury 

 

 

 

 

 


