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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 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 přechozích souhlasech k podání 

návrhu na stanovení dobývacího prostoru v lokalitě Cínovec. Ve své žádosti požadujete 

poskytnout tyto informace: 

Kolik předchozích souhlasů bylo vydáno na tuto lokalitu Cínovec (pravomocná 

rozhodnutí)? Případně žádám zákres těchto dobývacích prostorů, a kdy byly vydány, 

komu byly vydány a podklad, ze kterého je patrné, kdo konkrétně (které osoby) byly činné 

v tomto řízení? A také bych rád věděl, do kdy je Váš souhlas platný a kdy případně 

oslovíte s informací veřejnost? A kdo je účastníkem řízení v tomto řízení a kdo 

oprávněným dotčeným orgánem státní správy? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

MŽP dosud vydalo celkem 3 pravomocná rozhodnutí o udělení předchozích souhlasů 

k podání návrhů na stanovení dobývacích prostorů Cínovec I, II a III. Zákresy 

navrhovaných dobývacích prostorů Vám posíláme v příloze.  

Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec I byl 

udělen rozhodnutím MŽP dne 14. 10. 2014 společnosti Cínovecká deponie, a. s., 

Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha 1, IČ: 27 89 20 51. Předchozí souhlas ztrácí účinnost, 

pokud tato společnost ve lhůtě do 5 let od data nabytí právní moci (11. 11. 2014) 

rozhodnutí nepodá u příslušného orgánu státní báňské správy návrh na stanovení 

dobývacího prostoru Cínovec I. 

Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec II byl 

udělen rozhodnutím MŽP dne 15. 10. 2014 společnosti GEOMET s. r. o., Jaselská 193/10, 
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Veveří, 602 00 Brno, IČ: 27 75 29 76. Předchozí souhlas ztrácí účinnost, pokud tato 

společnost ve lhůtě do 5 let od data nabytí právní moci (26. 11. 2014) rozhodnutí nepodá 

u příslušného orgánu státní báňské správy návrh na stanovení dobývacího prostoru 

Cínovec II. 

Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec III byl 

udělen rozhodnutím MŽP dne 10. 4. 2017 společnosti GEOMET s. r. o., Jaselská 193/10, 

Veveří, 602 00 Brno, IČ: 27 75 29 76. Předchozí souhlas ztrácí účinnost, pokud tato 

společnost ve lhůtě do 8 let od data nabytí právní moci (29. 4. 2017) rozhodnutí nepodá 

u příslušného orgánu státní báňské správy návrh na stanovení dobývacího prostoru 

Cínovec III. 

Všechna rozhodnutí byla podepsána ředitelem odboru výkonu státní správy IV MŽP, 

Ing. Miroslavem Libecajtem. 

Informace z oblasti geologie, tedy i o průzkumných územích, jsou zveřejněné na 

webových stránkách MŽP pod odkazem https://www.mzp.cz/cz/geologie. 

Účastníkem řízení o udělení předchozího souhlasu je podle § 24 odst. 2 horního zákona 

pouze žadatel. Tento souhlas mu může být MŽP udělen pouze po projednání 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu a pouze s jeho souhlasem. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
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