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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 25. července 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.), kde požadujete poskytnout tyto
informace (navazující na odpověď MŽP na Vaši předchozí žádost č.j. MZP/2019/130/487 týkající
se stanovení průzkumného území v katastru Cínovec):
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?
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Podmínky jsou obsaženy v rozhodnutích z let minulých, konkrétně, jak sám žadatel uvádí,
v rozhodnutích z r. 2011, 2016 a 2017. Ve věci námi vedeného správního řízení o prodloužení
platnosti průzkumného území Cínovec, které bylo ukončeno rozhodnutím č.j. MZP/2019/530/953
vydaným dne 12. 7. 2019, nelze hovořit o tom, že by podmínky byly implementovány později.
Implementaci podmínek zmiňovaných žadatelem o informaci do rozhodnutí vydávaného podle
zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o geologických pracích“), když totožné podmínky obsahuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, nelze nazvat jinak než nadbytečnou.
Například k žadatelem navrhované podmínce, že před zahájením prací je organizace povinna
zajistit si výjimku orgánu ochrany přírody při provádění průzkumných prací v lokalitách
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s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných živočichů dle § 49 a § 50
zákona č. 114/1992 Sb., povolení výjimky dle § 56 téhož zákona, je zřejmé, že tato povinnost
existuje. Je obsažena v žadatelem citovaných ustanoveních právních předpisů a daný subjekt
se jimi musí řídit. Implementace takové podmínky do rozhodnutí vydávaného podle zákona
o geologických pracích je bezesporu nadbytečná.
S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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