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Vážený pane inženýre, 

na Ministerstvo kultury byla dne 26. 8. 2022 doručena Vaše nová žádost o vyjádření, zda a jak 

bylo postupováno ve věci Vaší předchozí informace doručené dne 29. 6. 2022 do datové 
schránky Ministerstva kultury, která byla adresovaná 

Jak jsme Vám již odpovídali v dopisu ze dne 19. 7. 2022, Oddělením kontroly Odboru 

interního auditu a veřejnosprávní kontroly Ministerstva kultury byla v první polovině roku 
2022 provedena veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem bylo ověření využití podpory, 
uznaných nákladů a finanční kontrola dotace poskytnuté Městu Znojmu v Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020, ale 
s ohledem na skutečnost, že Vy jste nebyl účastníkem výše uvedeného řízení, nemohli jsme 

Vám sdělit žádné další informace. 

Dále jsme si Vás v případě přetrvávajících pochybností o postupech a výsledcích stavebních 
řízení dovolili odkázat na odvolací orgán, který je kompetentní pro tuto oblast (Ministerstvo 

pro místní rozvoj), což jste učinil a na základě Vašeho dopisu Vám bylo Ministerstvem pro 
místní rozvoj (MMR) zasláno Sdělení a předání poznatku z úřední činnosti ze dne 26. 7. 2022, 
ve kterém MMR neshledalo zákonné důvody k uplatnění svojí působnosti, neboť podněty 

směřující vůči tomuto orgánu byly již prošetřeny. V případě podezření na podvodné jednání 
jsme Vám dále doporučili obrátit se na orgány činné v trestním řízení (Policie ČR). 

Pokud byste 1 nadále měl zájem získat detailní informace o výsledku šetření, doporučujeme 

obrátit se přímo na účastníka řízení (Město Znojmo) a požádat jej na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí výsledků kontroly. 

S pozdravem 

vedoucí Oddělení kontroly 
Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly
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