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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 12. listopadu 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 informací 

k ložisku štěrkopísku Lohenice, číslo ložiska 3005300. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto 

informace: 

1. Doložení všech dokumentů (podkladů, vyjádření) souvisejících s udělením předchozího 

souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV ze dne 7. 12. 

2017, č.j. MZP/2017/550/400-Hd ZN/MZP/2017/550/192. 

2. Vyjádření, jak bylo možné vydat předchozí souhlas dle bodu 1, když se výhradní ložisko 

štěrkopísku Lohenice č. ložiska 3005300 nachází v místě nadregionálního biokoridoru a tím 

dojede k omezení funkce územního systému ekologické stability, což je v rozporu 

se základními principy MŽP. 

3. Vyjádření, jak bylo možné vydat předchozí souhlas, aniž by bylo akceptováno odůvodnění 

v rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území obvodního báňského úřadu ze dne 

14. 6. 1991 pod značkou 1286/91/Vo/H, kde byl výslovně uveden nesouhlas s prováděním 

těžby ŽP Pardubice a dalšími orgány z důvodu narušení systému ekologické stability 

s vážnými následky pro rozsáhlé území. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1)  Ministerstvo vydalo k tomuto bodu Vaší žádosti dne 20. prosince, pod č. j. 

MZP/2018/130/889, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, neboť 

zpřístupňovat kompletní spisový materiál podle zákona č. 106/1999 Sb. nelze. 

Toto rozhodnutí Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb.  
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Ad 2) a 3) Především je třeba zdůraznit, že předchozí souhlas není opatření, které by samo 

o sobě opravňovalo k zahájení těžebních prací. Podle ustanovení § 24 odst. 1 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

v platném znění, oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká 

stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska 

ve stanoveném dobývacím prostoru může však organizace až po vydání povolení 

obvodním báňským úřadem. Ochrana veškerých oprávněných zájmů je řešena 

právě v těchto řízeních vedených příslušným obvodním báňským úřadem. 

Podle ustanovení § 24 odst. 2 horního zákona k podání návrhu na stanovení 

dobývacího prostoru musí mít organizace předchozí souhlas Ministerstva životního 

prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předchozí 

souhlas může Ministerstvo životního prostředí vázat na splnění podmínek 

vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky 

a k návratnosti prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání 

a průzkum výhradních ložisek.  

Předchozí souhlas vydaný ministerstvem je jedním z podkladů pro řízení 

o stanovení dobývacího prostoru. Ministerstvo je oprávněno vázat svůj souhlas na 

povinnost proplacení nákladů vynaložených státem na vyhledávání a průzkum 

předmětného ložiska, pokud bylo nalezeno a prozkoumáno za prostředky státu. 

Dále má ministerstvo zmocnění vázat předchozí souhlas na splnění podmínek 

zajišťujících soulad s platnou surovinovou politikou státu. Jiný obsah předchozí 

souhlas nemá. Ministerstvo není zmocněno v rozhodnutí o předchozím souhlasu 

pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísků stanovit jiné podmínky případné 

budoucí těžby, a to ani ve vztahu k ochraně jakékoli složky životního prostředí 

(pouze v případě více žadatelů se k ochraně obecných zájmů přihlíží). 

Veškeré námitky a připomínky k zamýšlenému dobývacímu prostoru Lohenice IV 

budete moci uplatnit v následně vedeném řízení o stanovení dobývacího prostoru, 

k jehož vedení je příslušný obvodní báňský úřad. V tomto řízení můžete upozornit 

i na nesouhlas Okresního úřadu Pardubice a Lesního závodu Chlumec nad Cidlinou, 

vyjádřený v řízení o stanovení chráněného ložiskového území Lohenice II, 

s prováděním vlastní těžby ložiska vzhledem k tomu, že vykácením lesů zvláštního 

určení by došlo k narušení systému ekologické stability s vážnými následky pro 

rozsáhlé území. 

 

S pozdravem 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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