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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 19. 12. 2017 v rámci Vaší 

„Stížnosti na respektování zákonů ČR na nekomunikaci, konformismus úředníků MŽP“ 

Vaši žádost označenou jako „Žádost o poskytnutí relevantních informací dle § 2 a d. zák. 

č. 106/1999 Sb.“ Ve své žádosti požadujete poskytnout odpověď na žádost z 28. 4. 2016 

a následující dopisy vůči MŽP ČR a odpověď na dotazy pod body I. č. 1 až 8 této stížnosti: 

1. O změně trasy o.s.k., jako I. stupňový org. rozhodoval OŽP MěÚ Vsetín, apelační 

orgán je OPŽ KÚ Zlínského kraje. Tak ať to rozhodne VSZ V Praze. Společná 

odpovědnost! Dle zákona o investicích. 

2. Jelikož jde o kofinancování ze SF ŽP MŽP tedy o investici v rámci Evropských dotací, 

je kompetentní i v 1. stupni ředitel odboru Operačního programu ŽP a na SFŽP nám. 

Ředitele a vedoucí odboru Strukturálních fondů EU tehdy Ing. Jan Kříž. V 2. stupni pak 

ředitel SFŽP případně ministr ŽP. Stále jste spoluvlastníky dle zásad Evropského 

dotačního programu v Bruselu! Jelikož toto pan Ing. J. Svoboda nezná a překročil své 

procesní kompetence a navíc lhal, bude tedy případně spoluzodpovědný....příl. č. 1a, 

č. 2. 

3. Příl. č. 5 původní celková trasa žlutě vyznačen parc. č. 100 a p. č. 940 na níž je zčásti 

nelegálně vybudována o.s.k.  

příl. č. 5a původní projekt č. j. Výst. 328-7587/99/Re autorizovaný inženýr VHS Ing. D. 

Libosvár 

příl. č. 5b detail větve A6 červeně dotčené parcely a je toho víc. 
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4. Příl. č. 6 seznam pozemků dotčených stavbou splaškové kanalizace v Hošťálkové 

s prezentovanými zfalšovanými podpisy červeně a žlutě kolorováno. 

Příl. č. 6a negativní prohlášení vlastníků 

5. Příl. č. 7 – 7a následné geometrické zaměření skutečného provedení stavby bez 

patřičné legalizace s vlastníky dotčených parcel. Příl. č. 7a je vlastní geometr. 

zaměření z r. 2016. 

6. MěÚ Vsetín OŽP č. j. MUVS-S 12339/2015 OŽP/Te, MUVS 48842/2015 doplnění 

urgence 2. Žádosti o doplnění údajů a legalizaci změny trasy o.s.k. z 20. 12. 2015 příl. 

č. 8 – 8a. 

7. Protokol ze společného jednání stran 21. 12. 2015, zde je vedoucí OŽP MěÚ Vsetín 

správně konstatována žádost na nadřízený KÚ ZK: Jaký je procesní postup narovnání 

výše uvedeného nesprávného postupu při vydání kolaudačního rozhodnutí? Příloha č. 

8b!!! 

8. Sdělení ObÚ Hošťálková č. j. 1402/2015 z 22. 10. 2015 příl. č. 8b – 8c podepsáno 

starostou obce. Obec Hošťálková nemá pro účely účetní, daňové, kontrolní k dispozici 

včetně dokumentace stavby. Změny trasy o.s.k. nebyly schváleny v obecním 

zastupitelstvu? Ani na SFŽP MŽP ČR? 

9. Reakce na výzvu k vypořádání věcného břemene z 27. 11. 2017 REX.LAW A.K. s.r.o. 

Praha 1 s výhružkami vlastníkům pozemků. Příloha č. 9 – 9a. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Vaší stížností se zabývá odbor interního auditu a finanční kontroly MŽP, který Vám odpoví 

na tuto část Vašeho dopisu. 

Co se týče žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v příloze 

Vám posíláme požadované odpovědi na Vaši žádost ze dne 28. 4. 2016 a následující 

dopisy vůči MŽP. 

Dovolujeme si upozornit, že informací se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí podle 

§ 3 odst. 3 tohoto zákona jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, 

zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 

záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 

individuálního. Jinými slovy, povinný subjekt poskytne žadateli požadovanou informaci 

v případě, že touto informací disponuje a tato informace je již nějakým způsobem 

zaznamenaná. Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nemá MŽP 

povinnost vytvářet novou informaci (odpověď na dotazy). 
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Pokud se jedná o žádost o odpovědi na dotazy č. 1 – 8, MŽP neidentifikovalo pod body 

č. 1. – 6. stížnosti žádné dotazy či požadavky na poskytnutí informace. 

K bodu č. 7 stížnosti Vám sdělujeme, že kolaudační rozhodnutí nespadají do gesce MŽP 

ani Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“). Příslušným správním 

orgánem je v této věci Ministerstvo zemědělství, na které Vám doporučujeme se obrátit. 

K bodu č. 8 stížnosti týkajícímu se schválení změn trasy o.s.k., Vám sdělujeme, že SFŽP 

nemá v kompetenci schvalovat změny stavby. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         
 

Příloha: dle textu 

 

 

 

 

 

Na vědomí: 

JUDr. Zdeněk Mirosničenko 

Vesník 665 

755 01 Vsetín 

 


