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Věc: žádost o nahlédnutí do spisu v řízení o prohlášení Kostela Panny Marie Královny 
míru za kulturní památku - usnesení o odmítnutí žádosti  
 
 

USNESENÍ 
 
 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako věcně příslušný orgán podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
v řízení o prohlášení za kulturní památku výše uvedeného pozemku parc. č. 674, spolu se 
stavbou č. p. 1081, která je jeho součástí, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1,  

 
rozhodlo 

 
podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že nevyhovuje žádosti 
paní Ing. Marie Jelínkové, Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4, nahlédnout do správního 
spisu v řízení o prohlášení za kulturní památku souboru „Kostel Panny Marie Královny míru“ 
v Praze 4 – Lhotka, sp. zn. MK-S 4536/2021 OPP. 
 

Odůvodnění 
 

Žadatelka za účelem doložení právního zájmu a vážného důvodu dle § 38 předložila tři 
důvody dle odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

1) K prvnímu důvodu sdělujeme, že skutečnost, že žadatelka - předsedkyně spolku 
Pankrácká společnost, z. s., který podal podnět k prohlášení souboru, potřebuje získat 
informace, aby ev. mohla návrh doplnit či se vyjádřit k tvrzením vlastníka, že tato 
skutečnost není dle názoru ministerstva prokázaným vážným důvodem, neboť podnět 
již byl doplněn na žádost ministerstva erudovaným odborným stanoviskem Národního 
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památkového ústavu. Právo vyjadřovat se ke shromážděným podkladům dle správního 
řádu náleží toliko účastníku řízení.  

2) K druhému důvodu sdělujeme, že skutečnost, že je žadatelka zastupitelkou Městské 
části Praha 4, a proto je „zodpovědná za péči o zachování jedinečných kulturních 
hodnot území MČP4“ není dostatečným důvodem k umožnění nahlédnutí 
a vyjadřování ke spisu. Povinnost zastupitele již byla splněna podáním podnětu 
k prohlášení budovy za kulturní památku.  

3) Ke třetímu důvodu sdělujeme, že předložené zmocnění z 16. 9. 2019 bylo vydáno 
fyzickou osobou, která nereprezentuje účastníka řízení – Římskokatolickou farnost 
u kostela Panny Marie Královny míru a bylo vydáno pro účely stavebního řízení, 
neopravňuje žadatelku k nahlédnutí do spisu v řízení o prohlášení předmětného 
souboru za kulturní památku, vedeného Ministerstvem kultury. 
  

Poučení 
 

Proti tomuto usnesení lze podle ustanovení § 76 odst. 5 a § 152 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. 
Rozklad proti usnesení nemá odkladný účinek, podáním rozkladu nezaniká povinnost zajistit 
přístup pracovníků správního orgánu do objektu. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet 
podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí 
doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li 
adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele 
poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo 
rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, 
nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním 
dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu). Doručení 
písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování 
dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky 
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí 
rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury na výše uvedenou 
adresu.  

 
 
 
 
 

                       Mgr. Ing. Eva Trejbalová 
  vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 
        v odboru památkové péče Ministerstva kultury  
 
 
 
 
 
V opise: vl. 
Na vědomí: účastník řízení  
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