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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 20. června 2020 Vaši 

žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, týkající se katastrálního území Cínovec (617741).  

Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace: 

1) příslušné žádosti o předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru 

od společnost GEOMET s.r.o. včetně veškerých příloh, které mohou specifikovat záměr 

společnosti (umístění, způsob těžby atd.).   

 

2) Rozhodnutí MŽP o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru 

pro společnost GEOMET s.r.o.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ministerstvo vydalo k tomuto bodu dne 3. července 2020, pod č. j. MZP/2020/130/586, 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, neboť požadované informace vznikly bez 

použití veřejných prostředků, byly předány ministerstvu bez zákonné povinnosti a dotčená 

osoba vyslovila nesouhlas s jejich poskytnutím, které Vám bude doručeno prostřednictvím 

datové schránky. 

Ad 2) V příloze Vám posíláme požadovaná rozhodnutí ministerstva o předchozím souhlasu 

k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru pro společnost GEOMET s.r.o. se 

znečitelněným údajem o výši finančních prostředků, jež je organizace povinna uhradit za 

v minulosti provedené geologicko-průzkumné práce. Ministerstvo v této věci rovněž vydalo 

dne 3. července 2020, pod č. j. MZP/2019/130/586, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 

informace z důvodu ochrany obchodního tajemství. 
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S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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