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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 14. června 2021 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.“), ze dne 

13. června 2021. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Zda Ministerstvo životního prostředí (dále jen ministerstvo) disponuje informacemi 

v souvislosti s činností společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s. v místě Kamenolomu Dobkovičky, 

Velemín, Dobkovičky, PSČ 41002 (dále jen kamenolom) 

1.1. Jestliže ANO, žádáme o sdělení zda kamenolom sváděl vodu z provozu lomu či jinou 

vodu mimo kamenolom? 

1.1.1. Jestliže ANO – sváděl kamenolom tuto vodu do místa sesuvu ke kterému došlo 

v noci z 6. na 7. června 2013? 

1.1.1.1. Jestliže ANO – byla před sesuvem ministerstvem prováděna kontrola 

kamenolomu? 

1.1.1.2. Jestliže NE – z jakého důvodu ke kontrole nedošlo? 

2. Skladoval či nakládal kamenolom v místě Dobkovičky s vytěženým kamenem v souladu se 

všemi závaznými předpisy? 

2.1. Jestliže NE – jak byla věc ministerstvem řešena? 

3. Byla těžba v Kamenolomu prováděna v souladu s právním řádem a v souladu s příslušnými 

předpisy? 

3.1. Jestliže NE – jak byla věc ministerstvem řešena? 

Odpověď požadujeme ve struktuře žádosti a požadujeme doplnit pro veškeré dotazy 

v předmětné věci písemnostmi, respektive kopiemi písemností, včetně vyznačeného č. j., data 

doručení či data vyhotovení 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ministerstvo nedisponuje informacemi v souvislosti s činností společnosti KÁMEN 

Zbraslav, a.s. v místě Kamenolomu Dobkovičky. Kompetentním povinným subjektem 

v předmětné věci je Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“), na který Vám doporučujeme 

se obrátit. Z výše uvedeného důvodu ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o informace v tomto bodě odkládá. 

Ad 2) Ministerstvo nedisponuje informacemi v souvislosti s činností společnosti KÁMEN 

Zbraslav, a.s. v místě Kamenolomu Dobkovičky. Kompetentním povinným subjektem 

v předmětné věci je ČBÚ, na který Vám doporučujeme se obrátit. Z výše uvedeného 

důvodu ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost 

o informace v tomto bodě odkládá. 

Ad 3) Ministerstvo disponuje k tomuto bodu dopisem Českého báňského úřadu ze dne 7. října 

2013, č. j. SBS 26985/2013CBÚ-22/3, ve kterém je uvedeno, že V rámci provedené 

kontroly bylo zjištěno, že organizace plní podmínky uvedené v povolení hornické 

činnosti a hornická činnost je prováděna v souladu s „Plánem otvírky, přípravy 

a dobývání Dobkovičky“. Tento dopis Vám posíláme v příloze. Závěrem uvádíme, že 

kontrola těžby spadá do kompetence ČBÚ. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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