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Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 

10.08.2020 17:31:07 

 

 
Národní památkový ústav, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury, IČO: 750 32 333, 
se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01, zastoupená Ing. arch. Naděždou 
Goryczkovou, generální ředitelkou a statutárním zástupcem, vydává tímto ve smyslu § 15 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto: 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU 

č.j. NPÚ-310/60183/2020 
 
 

Žádost, která byla doručena generálnímu ředitelství Národního památkového ústavu dne 4. 8. 2020 
a učiněna podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (InfZ), obsahující následující požadavek 

 
1. Kopie povolení (souhlasu) NPÚ s vedením kanalizace a vodovodní přípojky přes parcelu č. 

630/16 v k. ú. Lednice na Moravě, vč. revizí kanalizační šachty  na  poz.  parc.  č.  60/16,  a  
to  přímo  před  vjezdem do objektu na parc. č. 60/21 v k. ú. Lednice. Stavba byla 
realizována při realizaci hlavního kanalizačního vedení v obci Lednice. 

2. Kopie předávacího protokolu (příp. zápisu apod.) pozemku parc. č. 60/16 v k. ú. Lednice     
na Moravě k této stavbě, kde je především uveden a zadokumentován stav tohoto státního 
pozemku před stavbou. 

3. Kopie protokolu (příp. zápisu apod.). kde je uveden a zadokumentován stav státního 
pozemku  parc.  č.  60/16  v k.  ú.  Lednice  na  Moravě  po  provedené  stavbě  kanalizační   
a vodovodní přípojky a uvedena konkrétní osoba, zastupující NPÚ v tomto případě, která 
pozemek po provedené stavbě převzala, a je tedy odpovědná za stav převzatého pozemku, 
příp. řešení škody na něm způsobené. 

 
s e o d m í t á, 

 
z důvodu, že požadovaná informace neexistuje 

a podle ust. § 3 odst. 3 InfZ. 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Dokumenty, které jsou předmětem požadavku o informaci, již nejsou archivovány v Národním 
památkovém ústavu, když nejsou dostupné ani na příslušném pracovišti územní památkové správy 
v Kroměříži. 
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Požadované dokumenty byly vytvořeny pravděpodobně v r. 2008, kdy se v obci Lednice zaváděla 
veřejná kanalizace. Tato realizace tedy proběhla před zřízením útvaru územní památkové správy     
v Kroměříži předchůdcem a organizačním útvarem Národního památkového ústavu – odborným 
územním pracovištěm v Brně. V předmětné věci pravděpodobně učinil zástupce Národního 
památkového ústavu souhlas ve stavebním řízení. Je pravděpodobné, že dokumenty, či alespoň 
jejich část, archivuje příslušný stavební úřad. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozd. předpisů, postačí při 
žádosti o nahlížení do spisu prokázat právní zájem. 
Délka skartační lhůty u těchto dokumentů je maximálně 10 let a Národní památkový ústav je tak již 
nemá k dispozici. 

 
 

P o u č e n í 
 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne 
oznámení tohoto rozhodnutí, odvolání k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím Národního 
památkového ústavu jako povinného subjektu, a to na adresu jeho generálního ředitelství, 
Valdštejnské náměstí 162/ 3, Praha 1-Malá Strana, PSČ 118 01. 

 
 

V Praze dne 
 
 

v z. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal 
první náměstek generální ředitelky 

 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
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