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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 11. prosince 2019 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí stanovisek ministerstva k návrhu územního plánu
obce Nová Ves v Horách. Ve své žádosti požadujete poskytnout:
1/

Poskytnutí stanoviska MŽP k upravenému návrhu územního plánu po společném jednání.
Podle dosavadních rozsudků Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 15 A 141/2016 by
stanovisko mělo být ze dne 30. 12. 2014.

2/

Poskytnutí stanoviska MŽP ke konceptu územního plánu ze dne 3.1.2006 zn. 530/2015/05 –
Krá - UL

3/

Poskytnutí stanoviska MŽP k návrhu zadání ÚP obce, ze dne 23.5.2003, sp. zn.
530/621/03RA-UI, a poskytnutí zápisu o projednání návrhu zadání s MŽP, ze dne 2.6.2003

4/

Poskytnutí stanoviska MŽP k návrhu územního plánu, který se veřejně projednával v červnu
2018.

5/

Vydalo MŽP v období let 2013-2019 ještě jiné stanovisko k územnímu plánu? Nežádám o
poskytnutí Vašeho stanoviska ze dne 5.2.2013 na úseku ochrany ložisek nerostných
surovin. Toto stanovisko mám k dispozici, neboť jako jediné (!) bylo založeno ve spise k ÚP.
Žádné jiné stanovisko MŽP nebylo ke dni veřejného projednání ÚP v červnu 2018 ve spise
založeno.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Stanovisko ministerstva ze dne 30. prosince 2014 je veřejně dostupné v informačním
systému EIA pod odkazem https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP412. Jedná se
o stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „VTE v lokalitě Kamenec, Větrný Vrch
a Bratrská“ na životní prostředí. Stanovisko Vám rovněž posíláme v příloze.
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Ad 2) V příloze vám posíláme požadované stanovisko.
Ad 3) V příloze Vám posíláme požadované stanovisko. Pokud jde o poskytnutí zápisu
o projednání návrhu zadání s ministerstvem ze dne 2. června 2003, ministerstvo vydalo
v této věci dne 6. ledna 2020, pod č. j. MZP/2020/130/14, rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí informace z důvodu její neexistence, které Vám bude doručeno
prostřednictvím datové schránky.
Ad 4) K upravenému a posouzenému návrhu ÚP obce nová Ves v Horách se ministerstvo
nevyjadřovalo vzhledem ke skutečnosti, že uplatnilo předchozí stanovisko č. j.
530/2015/05 – Krá-UL.
Ad 5) V příloze Vám posíláme vyjádření ministerstva k záboru zemědělského půdního fondu
v návrhu územního plánu Nová Ves v Horách ze dne 18. února 2013, č. j. 10502/ENV/13,
603/610/13,

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Příloha
dle textu
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