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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 6. června 2019 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), v návaznosti na
přípis MŽP ze dne 13. května 2019, č. j. MZP/2019/530/615, který se týkal Vašeho podnětu
k doplnění podmínek Rozhodnutí o stanovení průzkumného území Cínovec ze dne 28. března
2019. Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace:
-

Proč byly tyto podmínky zahrnuty do výše uvedených pozdějších rozhodnutí o stanovení
průzkumných území Cínovec II, III a IV, když jsou Vámi nyní považovány za
nadbytečné?

-

Pokud jsou podmínky již stanoveny ve Vámi zmiňovaných zákonech (zákony č. 114/1992
Sb., 62/1998 Sb. a 44/1988 Sb.), prosíme o informaci, v kterém konkrétním paragrafu
zákona je můžeme najít.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Upozorňujeme, že vlastní rozhodnutí o stanovení průzkumného území není rozhodnutím, kterým
by bylo rozhodnuto o umístění stavby, či povolení terénních, technických prací, či hornické činnosti
nebo kterým by byly dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí orgánů státní správy, popř.
samosprávy příslušných k ochraně objektů a zájmů chráněných zvláštními zákony. Vydané
rozhodnutí samo o sobě neumožňuje jakýkoliv zásah do pozemků, přírody a krajiny bez projednání
a schválení vypracovaného projektu geologických prací příslušnými orgány zajišťujícími ochranu
jednotlivých složek životního prostředí, či obcemi jako účastníky řízení o stanovení průzkumného
území.
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Navrhované podmínky dle zákona č. 114/1992 jsou tedy v kontextu výše uvedeného
bezpředmětné.
Navrhované podmínky dle zákona č. 62/1988 Sb.:
2. a) Ve fázi rozhodování o stanovení průzkumného území žadatel většinou nemá vypracován
projekt geologických prací, ten bývá vypracován až později a vychází např. z dříve provedených
kamerálních prací. Tento projekt schvaluje příslušný krajský úřad (§ 6 odst. 3 citovaného zákona)
a ten se k němu vyjádří z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Stejně tak má
žadatel povinnost reagovat na požadavky dalších dotčených zákonů a oslovit příslušné úřady, aby
se nedostal do střetu s těmito zákony (např. v případě provádění vrtných prací v k.ú. Cínovec
oslovit před provedením prací ČILZ, protože území se nachází v ochranném pásmu lázeňských
zdrojů atd.) Z tohoto důvodu je navrhovaná podmínka nadbytečná.
2. b, c – odkazy na legislativu uvedeny v navrhovaných podmínkách
3. – odkazujeme na § 4a odst. 1 zákona č. 62/1988
S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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