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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 13. ledna 2019 Vaši 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)

Kolikrát Váš úřad v letech 2016, 2017 a 2018 rozhodl podle § 2 odst. 6 z. č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, zda některá činnost je geologickou prací, popř. zda jde
o geologický výzkum nebo průzkum a jakou jeho etapu. V případech, kdy takto rozhodl
prosím o poskytnutí všech písemnosti v elektronické verzi.

2)

O kolika odvoláních proti rozhodnutím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy podle
§ 14 odst. 2 z. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, rozhodl Váš úřad v letech 2016,
2017 a 2018? V kolika případech Váš úřad zahájil v letech 2016, 2017 a 2018 přezkumné
řízení ve věci rozhodnutí těchto správních orgánů? Prosím o poskytnutí kopie všech
rozhodnutí Vašeho úřadu v elektronické verzi. (Rozhodnutím Vašeho úřadu rozumím
jakékoliv rozhodnutí nebo usnesení, kterými skončilo odvolací nebo přezkumné řízení
jakýmkoliv způsobem.)

3)

Kolik z rozhodnutí Vašeho úřadu podle bodu 2) bylo napadeno žalobou (u jakéhokoliv
soudu, i věcně nepříslušného)? Uveďte prosím jen spisovou značku takového soudního
řízení a označení soudu.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

MŽP nevydalo podle § 2 odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve Vámi
uvedeném období žádné rozhodnutí.

Ad 2)

MŽP ve Vámi uvedeném období nerozhodovalo o žádném odvolání proti rozhodnutí
podle § 14 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb. ani nevedlo žádné přezkumné řízení v této
věci.
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Ad 3)

Vzhledem k tomu, že MŽP nevedlo žádné rozkladové či přezkumné řízení, nebylo
vedeno ani žádné soudní řízení.

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