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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 18. 11. 2015 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí informace, zda by neměla „mýtná těžba lesního
porostu mladšího 80 let na pozemcích v CHKO, s následným umístěním stavby, podléhat
krom povolovacího procesu též procesu schvalovacímu?“.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Posouzení zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, jste
již obdržel v odpovědi od OI ČIŽP Havlíčkův Brod ze dne 26. října 2015,
č. j. ČIŽP/46/OOL/1514826.002/15/HLL, kde bylo konstatováno, že procesy proběhly
v souladu se zákonnými předpisy. Jedná se o stavbu „Zásobník sněhu Sportovního klubu
lyžování", která je v souladu s platným územním plánem. Z hlediska zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, byly vydány tyto dokumenty:
výjimka ze zákazu provádět terénní úpravy značného rozsahu a měnit vodní režim
na území II. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy ze dne 30. 7. 2015,
č. j. 2293/ZV/2015, dále souhlasné závazné stanovisko ke stavebnímu a územnímu řízení
k umístění a realizaci stavby „Zásobník sněhu Sportovního klubu lyžování" ze dne
16. 9. 2015, č. j. 2822a/ZV/2015 a stanovisko podle § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb. ze dne
16. 9. 2015, č. j 2822b/ZV/2015. Vydání těchto dokumentů předcházelo posouzení
předmětného území z hlediska zájmů ochrany přírody a bylo konstatováno, že lze výjimku
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povolit a rovněž souhlasit s umístěním a realizací stavby podle předložené projektové
dokumentace. Co se týče procesu povolení stavby, doporučujeme se obrátit na místně
příslušný stavební úřad.

S pozdravem
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