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MZP/2017/130/37 

Mgr. Bokotejová 
267 122 054 

Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 20. 7. 2017 Vaši 

žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o katastrálním území 

Cínovec. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) Jsou v současné době v tomto k.ú. stanovena nějaká průzkumná území? 

Pokud ano, pak  a) kde přesně se v k.ú. nalézají? 

b) kdo je žadatelem? 

c) jaké podmínky jsou pro geologické práce v rozhodnutí MŽP 

stanoveny? 

 

2) Jsou v současné době na MŽP podány nějaké další žádosti o stanovení 

průzkumného území v k.ú.? 

Pokud ano, pak a) o která území v k.ú. přesně jde? 

b) kdo je žadatelem? 

 

3) Byl v nedávné době vydán předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru 

v k.ú. nebo v současné době probíhá řízení o jeho stanovení? 

Pokud ano, pak a) pro kterou oblast? 

b) kdo je žadatelem? 

c) jaké podmínky jsou v předchozím souhlasu stanoveny? 

 

4) Bylo v nedávné době (za poslední 4 roky) stanoveno nějaké nové chráněného 

ložiskového území v k.ú. nebo v současné době probíhá řízení o jeho stanovení? 

Pokud ano, pak a) kde přesně se území nachází? 

b) kdo je žadatelem? 

c) jaké podmínky jsou v rozhodnutí o stanovení chráněného 

ložiskové území stanoveny? 
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Je-li to možné, žádáme o poskytnutí podkladů k žádostem, včetně podkladů mapových. 

 

Jako důvod své žádosti uvádíte vliv zkušebních vrtů na oblast výskytu tetřívka obecného 

v Ptačí oblasti Východní Krušné hory 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) a) V současné době jsou stanovena v k.ú. Cínovec celkem 4 průzkumná území 

(Cínovec, Cínovec II, Cínovec III a Cínovec IV). Pro jejich přesnou lokalizaci 

odkazujeme na webovou stránku České geologické služby ČR: 

http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5  

 b) Žadatelem byla společnost GEOMET s. r. o. 

 c) V příloze Vám posíláme rozhodnutí ministerstva, která obsahují požadované 

podmínky. 

 

Ad 2) Žádné žádosti v současné době na ministerstvo podány nejsou. 

 

Ad 3) a) Viz přiložená mapa v rozhodnutí PS Cínovec III. 

 b) Žadatelem byla společnost GEOMET s. r. o. 

 c) V příloze Vám posíláme rozhodnutí ministerstva se znečitelněnými údaji, 

které obsahuje požadované podmínky. V tomto bodě Vaší žádosti vydalo 

ministerstvo dne 14. 8. 2017 pod č. j. MZP/2017/130/103 rozhodnutí 

o odmítnutí poskytnutí informace, které Vám bude doručeno prostřednictvím 

datové schránky. 

 

Ad 4) Nové chráněné ložiskové území ve Vámi vytyčeném období stanoveno nebylo, ani 

neprobíhá žádné řízení o jeho stanovení. 

 

Pokud jde o Váš požadavek na poskytnutí podkladů k žádostem, včetně podkladů 

mapových, vydalo ministerstvo dne 14. 8. 2017 pod č. j. MZP/2017/130/103 rozhodnutí 

o odmítnutí poskytnutí informace, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové 

schránky. 

 

Závěrem dodáváme, že příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny v Ptačí oblasti 

Východní Krušné hory, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění, je Krajský úřad Ústeckého kraje, stejně tak ve smyslu § 6 odst. 3 zákona 

č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. 

 

S pozdravem 

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