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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 7. 11. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí těchto informací: 

- Předběžná žádost o stanovení dobývacího prostoru pro firmu GEOMET. 

- Souhlas s žádostí o stanovení dobývacího prostoru pro firmu GEOMET. 

- Všechna povolení potřebná pro těžbu ve prospěch firmy Cínovecká deponie v lokalitě 

Cínovec. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ministerstvo Vás dne 9. 11. 2018 vyzvalo přípisem č. j. MZP/2018/130/793 k upřesnění části 

Vaší žádosti o informace, ve které požadujete poskytnout „předběžnou žádost o stanovení 

dobývacího prostoru pro firmu GEOMET“. Vzhledem k tomu, že jste svou žádost v této části 

ve lhůtě dané zákonem neupřesnila, ministerstvo vydalo dne 20. 12. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/130/892, v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutí 

o odmítnutí poskytnutí informace, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb. 

Pokud se jedná o poskytnutí souhlasu s žádostí o stanovení dobývacího prostoru pro firmu 

GEOMET, ministerstvo disponuje dvěma rozhodnutími v této věci – rozhodnutím k podání 

návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec II ze dne 15. 10. 2014, Č. J. 71252/ENV/14, 

1955/530/14, a rozhodnutím k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Cínovec III 

ze dne 10. 4. 2017, č. j. 122/36/ENV/17, 286/530/17. V příloze Vám posíláme tato rozhodnutí 

se znečitelněnými pasážemi. Ministerstvo vydalo k této části Vaší žádosti dne 20. 12. 2018, pod 

č. j. MZP/2018/130/892, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, z důvodu ochrany 

obchodního tajemství, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb. 

mailto:posta@mzp.cz
http://www.mzp.cz/
mailto:Helena.Bokotejova@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 

K Vašemu požadavku na poskytnutí všech povolení potřebných pro těžbu ve prospěch firmy 

Cínovecká deponie v lokalitě Cínovec Vám sdělujeme, že ministerstvo dokumenty nedisponuje, 

jelikož nemá zákonnou kompetenci vydávat dokumenty, na jejichž základě je možné těžit 

nerosty, ty vydává příslušný báňský úřad, na který Vám doporučujeme se v této věci obrátit. 

Z tohoto důvodu ministerstvo Vaši žádost v této části podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 106/1999 Sb. odkládá. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

 

 

 

Na vědomí: 

 

GEOMET s.r.o. 

Jaselská 193/10 

602 00 Brno - Veveří 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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