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Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

-

-

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 2. května 2008, týkající
se pomníku Obětem 2. světové války, Prachatice, ulice SNP, Vám sdělujeme následující:
Město Prachatice nám zaslalo jejich vysvětlení, které zaslalo e-mailem i Vám. Je možné, že
uvedené pietní místo (dále jen PM) bylo vedeno ve vaší databázi. Dle zákona č. 122/2004 Sb. o
válečných hrobech a pietních místech podléhá evidenci (dle § 2, odstavec 2 a 3) to PM či VH,
které je označeno jménem, příjmením, vojenskou hodností, státní příslušností, místem narození
či místem úmrtí. Označení „Obětem 2. světové války“ nemá žádné znaky, i částečné, podle
zákona č. 122/2004 Sb., které s sebou nesou povinnost evidovat takové místo.
Pokud takové místo bylo zařazeno do EVH, tak je tam mimo povinnost, vyplývající ze zákona
122/2004 Sb. Tak to vykládá i Ministerstvo obrany České republiky. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem nebylo toto místo v evidenci. Jako takové ani nebylo v hlášení předáno
dle § 4 zákona příslušnou ORP Prachatice na krajský úřad.
Podle těchto skutečností nedošlo k porušení zákona. Chápeme, že příslušný zásah nebyl eticky
příliš vhodný, ale obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. /obecní zřízení/ § 2, je veřejnoprávní
korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese
odpovědnosti z těchto vztahů vyplývající. Dále § 5 tohoto zákona uvádí:
1/ Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce………U města je to zastupitelstvo
města.
Do rozhodování těchto orgánů města či obce, pokud nejsou protizákonné, nemá kraj pravomoc
zasahovat.

S pozdravem

Spolek pro vojenská pietní místa,o.s.
pan Stanislav Kain,předseda
Ohradní 1353/33
Praha 4 – Michle

