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Do vlastních rukou 
 

Vážená paní 
K. F. 
 

 

 

V Brně dne 5. března 2013 
 Č. j.: PDCJ  526/2013  

 

 

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
 

Vážená paní, 
 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaši žádost ze dne 19. 2. 2013 (doručené do Kanceláře 
veřejného ochránce práv dne 21. 2. 2013) poskytuji níže uvedené informace. 
 
Ve věci šetření veřejného ochránce práv pod sp.zn.: 4489/2007/VOP/MH: 
 

 Vyjádření ministra kultury ze dne 26. 11. 2007, č.j.: 13956/2007, 

 Vyjádření ministra kultury ze dne 26. 2. 2008, č.j.: 13956/2007, 

 Vyjádření ministra kultury ze dne 8. 7. 2008, č.j.: 8171/2008, 

 Vyjádření ministra kultury ze dne 2. 10. 2008, č.j.: k 8171/2008, 

 Vyjádření ministra kultury ze dne 14. 10. 2008, č.j.: k 8171/2008, 

 Vyjádření náměstka ministra kultury ze dne 4. 12. 2008, č.j.: k 8171/2008, 

 Vyjádření náměstka ministra kultury ze dne 25. 2. 2009, č.j.: k 8171/2008, 

 Vyjádření náměstka ministra kultury ze dne 22. 7. 2009, MK 4265/2009 OPP, 
sp.zn. MK-S 2792/2009 OPP, 

 Vyjádření náměstka ministra kultury ze dne 14. 10. 2009, č.j.: MK 8282/2009 
OPP, sp.zn. MK-S 2792/2009 OPP, 

 Vyjádření náměstka ministra kultury ze dne 2. 12. 2009, č.j.: MK 11223/2009 
OPP, sp.zn. MK-S 5494/2009 OPP, 

 Vyjádření náměstka ministra kultury ze dne 19. 5. 2010, č.j.: MK 7357/2010 
OPP, sp.zn. MK-S 5684/2010 OPP, 



 Vyjádření náměstkyně ministra kultury ze srpna 2010, č.j.: MK 15288/2010 
OPP, sp.zn.: MK-S 8123/2009 OPP, MK-S 6979/2009 OPP. 

 
Ve věci šetření veřejného ochránce práv pod sp.zn.: 2676/2007/VOP/MH: 
 

 Vyjádření ministra kultury ze dne 5. 9. 2007, č.j.: 10258/2007, 

 Vyjádření ministra kultury ze dne 24. 1. 2008, č.j.: 13266/2007. 
 
 

Ve věci poskytnutí vyjádření Ministerstva kultury k petici za dodržování statutu 
památkové zóny Barrandov ze dne 31. 8. 2007 vydávám v souladu s ustanovením § 
15 a ust. § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 67 a násl. 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí, dle 
kterého Vám tato informace nebude ve smyslu ust. §15 zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuta neboť 
se ve spisové dokumentaci veřejného ochránce práv nenachází. Proti tomuto 
rozhodnutí lze v souladu s ust. § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami pro 
poskytování informací Kanceláří veřejného ochránce práv (viz www.ochrance.cz), 
podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání k vedoucímu Kanceláře veřejného 
ochránce práv. 
 
  
 
                            
 

 

Mgr. Petra Zdražilová 
vedoucí Odboru právního 
Kanceláře veřejného ochránce práv 
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