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V Praze dne 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
 

9. 4. 2018 
MZP/2018/130/251 

Mgr. Bokotejová 
267 122 054 

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 

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

pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 28. 3. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o nerostu spilit. Ve své žádosti 

požadujete poskytnout tyto informace: 

 Jaké množství nerostu spilit zbývá k vytěžení v dobývacím prostoru Mladotice č. 7-

0890, který byl stanoven dne 27. 5. 1974 v okrese Plzeň – Sever? 

 Jaké množství nerostu spilit se průměrně vytěží v dobývacím prostoru Mladotice 

č. 7-0890, který byl stanoven dne 27. 5. 1974 v okrese Plzeň – Sever, za jeden rok? 

 Jaké množství nerostu spilit zbývá k vytěžení v dobývacím prostoru Zahrádka č. 7-

0906, který byl stanoven dne 22. 12. 1978 v okrese Plzeň – Sever 

 Jaké množství nerostu spilit se průměrně vytěží v dobývacím prostoru Zahrádka 

č. 7-0906, který byl stanoven dne 22. 12. 1978 v okrese Plzeň – Sever, za jeden 

rok? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Podle kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb., v platném znění) vymezujícího činnost 

ústředních orgánů státní správy České republiky je využívání nerostů (a veškeré otázky 

s tím spojené) svěřeno Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). Zásoby 

v dobývacích prostorech MŽP tedy neeviduje a těmito informacemi nedisponuje. 

Předmětné zásoby eviduje MPO v rámci Programu statistického zjišťování, a to pomocí 

ročního výkazu báňsko-technických a provozních údajů „hor (mpo) 1-01“. Jeho vzor je k 

dispozici přímo na webové stránce MPO. Stanovování dobývacích prostorů a povolování 
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hornické činnosti je pak náplní státní báňské správy, tedy příslušných obvodních báňských 

úřadů, které spadají rovněž do resortu MPO.  

MŽP Vaši žádost o informace z výše uvedeného důvodu v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) 

zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 


