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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 5. 4. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se „zveřejnění verifikačního stanoviska závazného stanoviska
a dalších vyjádření a stanovisek vydaných po závazném stanovisku dne 3. 5. 2012
k projektu EIA MZP321 (Zpracování odvalu č. 11 na tříděné kamenivo).“
Ve své žádosti se zmiňujete zejména o dokumentu opravňujícím převážet hlušinu
s obsahem radionuklidu po komunikaci I/4 v okolí obce Bytíz a po účelové komunikaci I/4
– areál Ecoincest Příbram s.r.o.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Závazná stanoviska k ověření souladu obsahu stanoviska EIA podle čl. II bodu
1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 100/2001 Sb.“), jsou běžně příslušnými úřady, které vydaly stanovisko EIA,
zveřejňovány v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká
informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách MŽP
(http://www.mzp.cz/eia).
Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA k záměru „Zpracování
odvalu č. 11 na tříděné kamenivo“ č. j. 23063/ENV/12 ze dne 13. 4. 2012 bude
v Informačním systému zveřejněno, jakmile bude vydáno příslušným úřadem. Toto
závazné stanovisko lze vydat jedině na základě žádosti oznamovatele nebo na základě
oznámení o zahájení některého navazujícího řízení. Takové dokumenty však doposud
MŽP neobdrželo.
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Pokud je verifikačním stanoviskem myšleno závazné stanovisko k ověření změn podle
§ 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., MŽP uvádí, že tato závazná stanoviska
zveřejňována nejsou. Závazná stanoviska k ověření změn dle § 9a odst. 4 a 5 zákona
č. 100/2001 Sb. jsou vydávána výhradně na žádost oznamovatele. Takovou žádost však
MŽP neobdrželo, a proto předmětné závazné stanovisko nebylo vydáno a nemůže Vám
být ze strany MŽP ani zasláno.
V příloze Vám zasíláme vyjádření MŽP č. j. 34544/ENV/16 ze dne 20. 1. 2016 k záměru
„Odvoz odvalu šachty č. 11 v k.ú. Bytíz“ z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., které se týká
Vámi zmiňované problematiky.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu

2/2

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

