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Váš dopis čj. / ze dne: 15. 1. 2023 
Naše čj.: NPU-310/5693/2023 
Vyřizuje: Frdlíková 
Spisový znak: 186 

Praha 31. 1. 2023 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informací - poškození pískovcového soklu č.p. 365 Nerudova 
(Komenského) ulice v České Kamenici 

Vážený pane, 

vyřizujeme tímto Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, doručenou Národnímu památkovému ústavu (dále jen „NPÚ“) dne 19. 1. 2023. 
Předmětem žádosti bylo poskytnutí odborného písemného vyjádření NPÚ dle §14 odst. 6 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, k zásahům provedeným na pískovcovém soklu na objektu č.p. 
365 v Nerudově ulici v České Kamenici a zhodnocení těchto zásahů na základě Vámi zaslané 
fotografie. 
Ohledně žádosti o zaslání odborného písemného vyjádření konstatujeme, že NPÚ, územní odborné 
pracoviště v Ústí nad Labem, neobdržel žádost o vyjádření k zásahu na objektu č.p. 365 (dodáváme, 
že v žádosti je uvedena Nerudova ulice, avšak jedná se o ulici Komenského) od příslušného orgánu 
státní památkové péče dle §14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tudíž písemné 
vyjádření nebylo vydáno. 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem na základě Vašeho podnětu 
upozornil na tyto nepovolené práce příslušný orgán státní památkové péče. 
Zároveň uvádíme, že Vaše žádost o vyhodnocení provedených zásahů na objektu č.p. 365 je žádostí 
o vytvoření nových informací dle §2 odst.4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, a proto je NPÚ oprávněn tuto část Vaší žádosti odmítnout dle §15 odst. 1 téhož zákona.
Toto částečné odmítnutí žádosti zasíláme v příloze.

S pozdravem 

Ing. arch. Naděžda Goryczková, 
 generální ředitelka 

Přílohy: 
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace 


