
 

 

 

Ing. Arch. Naděžda Goryczková 

Generální ředitelka NPÚ 

Národní památkový ústav 

Valdštejnské náměstí 162/3 

118 01 Praha 1 

 

Valeč dne 3. 6. 2020 

 

Odpověď na vyřízení žádosti o informace NPU-310/37408/2020 
 
Vážená paní ředitelko, 
 
děkuji Vám za Vaše vyjádření NPU-310/37408/2020, které jsem obdržel dne 3. 6. 2020. V úvodu 
musím opravit Vaše chybné vyjádření o vyřízení ve lhůtě stanovené zákonem 106/1999 Sb.   
Předmětná žádost byla na NPÚ doručena dne 18. 5. 2020. Lhůta uvedená zákonem 106/1999 Sb. 
je 15 dnů. To představuje přijetí informace dle zákona 106/1999 Sb., do 1. 6. 2020. Uvedená 
informace byla NPÚ podána až dne 3. 6. 2020 v 08:07 hodin. Na základě výše uvedeného nebyla 
dodržena lhůta dle zákona 106/1999 Sb., ke které jsem podal pozdější stížnost. 
 
Uvedené odpověď na mou žádost o informaci, bych požádal doplnit o následující informaci (která 
byla možná špatně uvedena: 
 
U bodu č. 3 a č. 4 uvádíte, že tyto doklady neexistují. To znamená, že o uvedené pronájmy nikdo 
nežádal, NPÚ se k žádné žádosti nevyjadřoval, i přes tyto neexistující dokumenty podepsal 
předmětné smlouvy. Vzhledem k tomu, že nikdo o nic nežádal, vnímám jako možnou variantu 
skutečnost, že NPÚ vlastně sám vyzval uvedené subjekty k pronájmu a podpisu smlouvy. Tento 
postup se mi nejeví jako standardní. Prosím o doplnění informace. 
 
U bodu č. 6 je dne 21. 4. 2020 uvedena částka 60,50Kč. Tato ale neodpovídá obsahu smlouvy. 
Nikde není žádný dokument, prokazující případnou změnu smlouvy. Prosím o doplnění 
informace. 
 
K otázce o možném nahlédnutí do dokumentů v kanceláři správy státního zámku, sděluji: 
Preferuji zasílání podkladů a informací cestou DS. Řešení nahlížení do dokumentů ve Valči 
považuji za organizačně složité, při hledání společných termínů s panem kastelánem. Jsem často 
mimo Valeč a pan kastelán má zase flexibilní pracovní dobu.  
 
Děkuji Vám za odpověď. 
 
Datová schránka: jpvbgu7 

Ing. Zdeněk Mach (tel: 737 444 602) 

Široká 35 

364 53 Valeč 

7. 8. 1956 


