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Ve Vyškově dne 3. 4. 2018

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti doručené naší organizaci dne 26. 3. 2018 Vám sdělujeme následující:
Ad 1)
Telefonické hovory nemonitorujeme, ani o nich nevedeme žádnou evidenci. Od našich zaměstnanců
však víme, že pan starosta Matyáš kontaktoval naši ústřednu na tel. 517 348 040 dne 25. 9. 2017, s tím,
že byl přepojen na paní archeoložku Mgr. Kláru Rybářovou. Jak jsme již uvedli, neexistuje však o tom
písemný podklad.
Ad 2)
Vámi vyžadovaný záznam neexistuje, jelikož paní archeoložka Mgr. Rybářová, která výjezd dne
27. 9. 2017 provedla, nevyužívá k výjezdům osobní vozidlo, nýbrž hromadnou dopravu.
Ad 3)
Dne 27. 9. 2017 archeoložka Mgr. Rybářová žádnou fotodokumentaci z místa nálezu nepořizovala,
jelikož výkop byl zasypán. Nevíme, kterého dne došlo k archeologickém nálezu, o tom, že je potřeba
ohledat archeologický nález jsme se dozvěděli z telefonátu starosty obce Vážany nad Litavou, tedy dne
25. 9. 2017. Byla nám poskytnuta fotodokumentace pořízená obcí Vážany nad Litavou, nicméně
nevíme, který den byla pořízena a zda se proto jedná o fotodokumentaci pořízenou ze dne
archeologického nálezu. Doporučujeme Vám, abyste se se svojí žádostí obrátili přímo na obec Vážany
nad Litavou.
Ad 4)
K tomu dotazu sdělujeme, že naše organizace používá vzorové znění tohoto typu smlouvy a do vzorové
smlouvy se doplňují pouze proměnné údaje o stavbě, ceně a druhé smluvní straně. Smlouvu
o provedení archeologického výzkumu s obcí Vážany nad Litavou připravila ředitelka Muzea Vyškovska
Mgr. Pelinková obratem toho dne, kdy se naše organizace o archeologickém nálezu dozvěděla, tedy
25. 9. 2017. Den vypracování této smlouvy je proto stejný jako den jejího uzavření, který je patrný
z podpisové strany této smlouvy (tj. dne 25. 9. 2017).
S pozdravem

Mgr. Monika Pelinková
ředitelka Muzea Vyškovska, p.o.
Muzeum Vyškovska,
příspěvková organizace
náměstí Čsl. armády 475/2
682 01 Vyškov‐Město
Česká republika

Tel.: 517 348 040
IČ: 00092401
mv@muzeum‐vyskovska.cz
www.muzeum‐vyskovska.cz

