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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 2. 10. 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 katastrálním území Cínovec (617741). 

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) Jsou v současné době v tomto k.ú. stanovena nějaká další průzkumná území kromě čtyř 

již v minulosti stanovených (Cínovec, Cínovec II, Cínovec III, Cínovec IV)?  

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) Byly rozhodnuto od 14. 8. 2017 o nějakých změnách v průzkumných územích Cínovec, 

Cínovec II, Cínovec III, Cínovec IV (prodloužení platnosti rozhodnutí, podmínky apod.)?  

Pokud ano, pak  a) o které průzkumné území se jedná?  

b) o které změny konkrétně se jedná?  

4) Byl od 14. 8. 2017 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?  

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
mailto:Pavel.Tvrdy@mzp.cz


Samostatné oddělení tiskové a PR 

Vršovická 65 

100 10  Praha 10 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

(+420) 26712-1111  

posta@mzp.cz 

ISDS: 9gsaax4  

www.mzp.cz 

2/2 

5) Bylo od 14. 8. 2017 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? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) – 3), 5) Ne. 

Ad 4) MŽP obdrželo žádost o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení 

dobývacího prostoru Cínovec IV. Tato žádost byla podána společností GEOMET s. r. o. Území se 

nachází v k. ú. Cínovec. Správní řízení o udělení tohoto předchozího souhlasu běží, ve věci není 

rozhodnuto. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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