Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 24. 7. 2020 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje žádost o poskytnutí
informací, týkajících se správních řízení v letech 2018 až 2020 (ke dni 24. 7. 2020)
podle ust. § 39 odst. 1 písm. f) a § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za porušení citovaného zákona ve
vztahu k archeologickým nálezům. Tzn.
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v letech 2018 až 2020 (ke dni 24. 7.
2020) podle § 39 odst. 1 písm. f) a písm. § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987
Sb. (jak o udělení pokuty, tak i o zastavení řízení). Žadatel požadoval
anonymizovanou podobu rozhodnutí/usnesení, v případě opakujících se
účastníků žádal o označení těchto rozhodnutí/usnesení, dostačující pro
statistické zpracování poskytnutých údajů.
2) Informace o počtu odložených věcí o přestupcích podle § 39 odst. 1 písm. f) a
písm. § 39 odst. 2 písm. f) zákon ač. 20/1987 Sb., v letech 2018 až 2020 (ke
dni 24. 7. 2020)
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče nevydal
v roce 2018 – 2020 žádné rozhodnutí o přestupku dle § 39 odst. 1 písm. f) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ani neodložil
věc o tomto přestupku.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče vydal v roce
2018 – 2020 celkem 2 rozhodnutí o přestupku dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, neodložil
žádnou věc o tomto přestupku.
Žadateli byla rozhodnutí zaslána přílohou anonymizovaná v souladu s právními
předpisy regulujícími ochranu osobních údajů.
Informaci zpracoval:
Dne 3. 8. 2020, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 2
Počet listů/svazků příloh: 6

