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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 12. 12. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí informací
o grafitovém dolu „Michael“. Ve své žádosti požadujete poskytnout:
1. informace, zda (MŽP) eviduje grafitový důl „Michael“ nacházející se zejména na
pozemku p. č. 1509/1 v obci Kunštát, katastrálním území Kunštát na Moravě (v místní
části Sychotín) v režimu starého důlního díla ve smyslu § 35 horního zákona, či
v jakém jiném právním režimu se dle jeho informací tento důl nachází;
2. veškeré dokumentace, kterou k tomuto dolu má povinný subjekt k dispozici, a to
včetně veškeré stavební dokumentace, doposud vydaných oprávnění k dobývacímu
prostoru a podmínek provozu;
3. informace, jakým způsobem je důl zajištěn proti úniku látek a jiným nepříznivým
vlivům.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) MŽP neeviduje grafitový důl „Michael“ na pozemku p. č. 1509/1 v k.ú. Kunštát na
Moravě v režimu starého důlního díla ve smyslu § 35 horního zákona. Uvedený
„důl“ je veden Českou geologickou službou v databázi hlavních důlních děl pod
názvem „štola naproti staré grafitárně“ (ID DD 8073) v kategorii díla „Neurčeno“.
Uvedené důlní dílo dosud nebylo MŽP oznámeno jako staré důlní dílo ohrožující
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zákonem chráněný obecný zájem ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.
Ad 2 a 3)

MŽP nedisponuje v této věci žádnou dokumentací ani dalšími informacemi.
Poskytování informací týkajících se dobývacího prostoru a podmínek
provozu patří do gesce místně příslušného obvodního báňského úřadu, na
který Vám doporučujeme se přímo obrátit. Z výše uvedeného důvodu MŽP
Vaši žádost o informace v těchto bodech podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb. odkládá.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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