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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 „MŽP“) obdrželo dne 12. listopadu 2018 Vaši žádost
označenou jako „Žádost o poskytnutí informací k ložisku štěrkopísku Lohenice číslo ložiska
3005300“, kterou MŽP vyhodnotilo jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete
poskytnout tyto informace:
1)

Prosím o doložení rozhodnutí a dokumentů o předchozím souhlasu k podání návrhu na
stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV, který vydalo MŽP ČR pod č. j.
MZP/2017/550/400-hd ZN/MZP/2017/55/192, ze dne 7. 12. 2017 a které nabylo právní
moci dne 30. 12. 2017.

2)

Prosím o dodání rozhodnutí a dokumentů o chráněném ložiskovém území MŽP ČR pod
č. j. 632/550/08-Ru ze dne 23. 9. 2008 s nabytím právní moci ze dne 13. 10. 2008.

3)

Prosím o dodání dokumentů a rozhodnutí k určení ložiska štěrkopísku Lohenice jako
„výhradního ložiska“ z roku 1968 a dokumentů s tím souvisejícím.

4)

Konečně prosím o dodání dalších případných relevantních dokladů vztahujících se k dané
problematice, vydaných v mezidobí mezi rozhodnutími ad1) a 3).

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1), 2) a 4)

V příloze Vám posíláme dokumenty, kterými MŽP v této věci disponuje.

Ad 3)

MŽP požadovaným dokumentem nedisponuje, nedohledalo jej ani ve svém,
ani v archivu ČGS. Doporučujeme Vám, abyste se obrátil na Ministerstvo
průmyslu a obchodu, případně na příslušný Obvodní báňský úřad.
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