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Mgr. Bokotejová 
267 122 054 

 
Věc: Odpověď k žádosti o poskytnutí informace a doprovodné informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 6. 2. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, ve které požadujete poskytnout tyto informace: 

1. „… informaci týkající se konkrétního právního předpisu, na základě kterého byly 

osoby pracující na OVS v Liberci oprávněni rozhodovat ve věci našich odvolání 

proti Integrovanému povolením Elektrárny Tušimice, včetně jeho změn, kdy 

v jednotlivých odvolacích spisech je uložen důkaz listinou v souladu se správním 

řádem „vyznačení oprávněných osob pracujících na OVS Chomutov" a to zejména 

v období nepravomocného usnesení ministra Brabce při rozhodování o podjatosti 

těchto osob z OVS Chomutov.“; 

 

2. „… informaci o konkrétním zákonu a jeho ustanovení, na základě kterého je 

oprávněn Krajský úřad Ústeckého kraje při rozhodovací činnosti na základě žádosti 

ČEZ, a.s, o vydání změny integrovaného povolení poškozovat práva účastníků 

řízení, České republiky - Státního pozemkového úřadu, Ústeckého kraje, Obce 

Žiželice a Radka Hyhlana tím, že je jim řízení zatajeno-neoznámeno a jsou zcela v 

řízení úmyslně opomíjeni, kdy je povinností Ústeckého kraje dle zákona o krajích 

pečovat o blaho svých občanů, ačkoliv tento samosprávný územní celek nemá 

ponětí, že je s ním vedeno řízení, ve kterém jsou měněny podmínky rozhodnutí 

týkající se ochrany lidského zdraví a životního prostředí ve vztahu ke skládce 

odpadu, úložiště Vysočany- struskovod a složiště popelovin Vysočany na území 

Ústeckého kraje?“ 

 

3. „Jaké provedl úkony ministr Brabec ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení 

(Policii ČR a státnímu zastupitelství ) - oznámení na jednání nasvědčující spáchání 
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trestného činu jeho podřízenými a jím samým (udal se), kdy jsou úmyslně v řízeních 

týkající se Integrovaného povolení a jeho změn k provozu Elektrárny Tušimice 

páchány podvody, krádeže a poškozována práva účastníků řízení, Ústeckého kraje, 

Obce Žiželice a Hrušovany, rodiny Radka Hyhlana a jeho nezletilých dětí a České 

republiky - Státního pozemkového úřadu - kdy je právem státu (státního 

zastupitelství) podat veřejnou žalobu?“ 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Pravomoc MŽP rozhodovat o odvoláních proti integrovaným povolením vydaným 

krajskými úřady je dána zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů (zákon o integrované prevenci), konkrétně jeho ustanovením § 29 písm. c). 

Rozdělení práce uvnitř MŽP není upraveno žádným obecně závazným právním 

předpisem. V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, provádějí úkony správního orgánu v řízení 

úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů MŽP. 

 

Ad 2) Neexistuje žádný zákon, který by výslovně stanovil pravomoc, jíž konkretizujete 

jako oprávnění „Krajského úřadu Ústeckého kraje při rozhodovací činnosti na 

základě žádosti ČEZ, a.s., o vydání změny integrovaného povolení poškozovat 

práva účastníků řízení, České republiky – Státního pozemkového úřadu, Ústeckého 

kraje, Obce Žiželice a Radka Hyhlana tím, že je jim řízení zatajeno-neoznámeno 

a jsou zcela v řízení úmyslně opomíjeni“. Problematika účastenství ve správním 

řízení o vydání integrovaného povolení, resp. o jeho změně, je obecně řešena 

zákonem o integrované prevenci a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Ad 3) Za MŽP neprovedl ministr ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení žádný 

z úkonů, jež uvádíte v bodě 3 své žádosti.  

  

 

S pozdravem 

Bc. Petra Roubíčková 
     vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

        elektronicky podepsáno 
         

 

 


