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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane starosto,
dne 28. 7. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 7. 2019, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

ze spisu sp. zn. OKPP 10253/2019/misi/3, a dalších listin, které byly podkladem pro vypracování stanoviska
č.j. KUJCK 31048/2019. Dále žádáme o poskytnutí všech podkladů, které vedly k vyslovení části stanoviska,
cituji:
„Jedná se o historicky jedinečné území s významným krajinným rázem a atmosférou včetně
neúplné 300 let staré původní lipové aleje. Lázeňský park ve své historii vždy obklopoval zámeček
a byl nedílnou součástí tohoto území.“
a to s důrazem na podtržené pasáže. Prostě nás zajímá, jak jste k těmto informacím přišli.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vámi uvedená citace nepochází ze stanoviska Odboru kultury a památkové péče, Krajského úřadu Jihočeského
kraje čj. KUJCK 31048/2019, ale z návrhu na prohlášení, který byl krajskému úřadu zaslán spolu se žádostí
o vyjádření z Ministerstva kultury. Všechny zmiňované dokumenty jsou přiloženy v příloze. Krajský úřad, Odbor
kultury a památkové péče měl dále k dispozici mapu Stabilního katastru, na kterou se ve svém vyjádření
odkazuje, mapu z roku 1946 a návrh na prohlášení kulturní památkou zakreslený do katastrální mapy
(viz přílohy).
Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 31048/2019 ze dne 7. března 2019 je vyjádřením pro
Ministerstvo kultury dle ustanovení § 3, odst. 1, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů. Samotné řízení o prohlášení zahajuje ministerstvo na základě vlastního správního uvážení
a následně vede správní řízení v souladu s ustanovením § 3, uvedeného zákona dle zákona čísla 500/2004 Sb.,
správní řád.
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