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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 15. listopadu 2019 Vaši 

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

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí těchto informací: 

a) stanovisko Geofondu České republiky ze dne 10. 3. 1998, které sloužilo jako podklad pro 

stanovení chráněného ložiskového území Náklo, včetně příloh tohoto stanoviska; 

b) žádost společnosti GZ – Sand, s.r.o. ze dne 11. 3. 1998, kterou se ministerstvo životního 

prostředí žádá o vyjádření ve věci stanovení chráněného ložiskového území Náklo, včetně 

příloh této žádosti; 

c) akt ministerstva životního prostředí ze dne 25. 5. 1998, kterým bylo stanoveno, že 

veškeré zásoby 31 bloků jsou součástí chráněného ložiskového území Náklo, včetně 

příloh. 

Současně požadujete poskytnout i jiné informace s výše uvedeným imanentně související. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a) a c) V příloze Vám posíláme požadované dokumenty se znečitelněnými údaji – osobními 

údaji fyzických osob z důvodu ochrany osobních údajů. Ministerstvo v této věci 

vydalo dne 11. prosince 2019, pod č. j. MZP/2019/130/1017, částečné rozhodnutí 

o odmítnutí poskytnutí informace, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové 

schránky. 

Ad b) V tomto bodě žádosti ministerstvo vydalo dne 11. prosince 2019, pod č. j. 

MZP/2019/130/1017, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, neboť se jedná 

o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána 

ministerstvu osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá. 
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Dále Vám v příloze posíláme dokumenty související s tímto řízením, kterými ministerstvo v této 

věci disponuje. I v tomto případě byly znečitelněny osobní údaje fyzických osob a vydalo 

k tomuto bodu výše uvedené rozhodnutí. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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