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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 18. prosince 2019 Vaši 

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

pozdějších předpisů, týkající se ústního jednání v Liberci za účasti MŽP, MPO, OBÚ a Města 

Tanvald. Dodáváte, že spolek Tanvald 21. století, z. s., je od roku 2014 v souladu s ust. § 70 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 114/1192 Sb.“), účastníkem řízení výstavby geotermální teplárny s elektrárnou 

Tanvald. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) I. Z jakého důvodu nebyl spolek Tanvald 21. století z. s. přizván k výše uvedenému 

jednání, ačkoliv je účastníkem řízení ze zákona.  

II. Žádáme o zaslání kopie žádosti „o stanovení průzkumného území pro ZZZK za účelem 

průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody 

vyvedené na povrch v lokalitě Tanvald vedeném MŽP ČR.“  

III. Žádáme o zaslání kopie vyrozumění o konání ústního jednání k žádosti „o stanovení 

průzkumného území pro ZZZK za účelem průmyslového využívání tepelné energie 

zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch v lokalitě Tanvald 

vedeném MŽP ČR.“ 

IV. Žádáme o zaslání kopie protokolu z předmětného ústního jednání k žádosti „o stanovení 

průzkumného území pro ZZZK za účelem průmyslového využívání tepelné energie 

zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch v lokalitě Tanvald 

vedeném MŽP ČR.“ 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad I.)  Vzhledem k tomu, že žádost spolku Tanvald 21. století, z. s., podaná podle § 70 

zákona č. 114/1992 Sb. v roce 2014 již není platná, jelikož podle ustanovení § 70 
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odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je tato žádost platná 1 kalendářní rok, ministerstvo 

spolek Tanvald 21. století, z. s., k výše uvedenému jednání nepřizvalo, protože spolek 

nebyl v době konání předmětného jednání účastníkem řízení podle ustanovení § 27 

odst. 2 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Ad II.)  V této věci ministerstvo vydalo dne 13. ledna 2020, pod č. j. MZP/2020/130/34, 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, neboť jde o novou informaci, která 

vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak, 

které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky. 

Ad III.)  V příloze Vám posíláme požadované vyrozumění o konání ústního jednání. 

Ad IV.) V příloze Vám posíláme požadovaný protokol se znečitelněnými osobními údaji 

fyzických osob. Ministerstvo v této věci vydalo rovněž rozhodnutí o odmítnutí 

poskytnutí informace, z důvodu ochrany osobních údajů. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

 

 

Na vědomí: 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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