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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 18. června 2021 Vaši 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve věci informací/dokumentů týkajících 

se podzemních a povrchových vod v oblasti česko-polských hranic nacházejících se na Hrádecku 

a Frýdlantsku u Bogatyňského výběžku („česko-polská hranice“), jakož i souvisejících 

informací/dokumentů:  

1) Přehled objemu odběru podzemních vod v jednotlivých měsících v období let 2017–

 2021 z:  

a) jímacího objektu podzemních vod - vrtu pro jímání vody CZU-1, který se nachází 

v blízkosti obce Uhelná;  

b) a dalších jímacích objektů podzemních vod, které se nacházejí v oblasti města Hrádek 

nad Nisou.  

2) Přehled objemu odběru podzemních a povrchových vod v pískovně Grabštejn 

v jednotlivých měsících v období let 2017-2021.  

3) Informace o budování:  

a) nových monitorovacích vrtů podzemních vod v oblasti česko-polské hranice, 

zejména v oblasti obcí Uhelná, Oldřichovice na Hranicích, Heřmanice a Višňová, 

a to společně s uvedením seznamu vrtaných monitorovacích vrtů v této oblasti 

za období let 2017 – 2021;  

b) a dalších jímacích objektů (studní) v oblasti česko-polské hranice a v oblasti 

města Hrádek nad Nisou a obcí Grabštejn a Uhelná.  

Žádáme, aby vrty podle tohoto bodu žádosti byly vymezeny souřadnicemi v souladu 

s Evropským terestrickým referenčním systémem a jejich geologickými profily (řezy), 
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a dále označeny technickými údaji (zejména hloubkou, typem technologie a filtrace, 

průměrem a umístěním na aktuálních topografických mapách v digitální podobě).  

4) Přehled informací o současném a plánovaném cílovém rozsahu pískovny Grabštejn, 

zahrnující zejména hloubku dna dobývky, objem plánované těžby a množství odebírané 

vody (jímané podzemní vody a odebírané povrchové vody) až do konce jejího provozu.  

5) Závazné stanovisko EIA, případně jiný dokument týkající se posouzení vlivu pískovny 

Grabštejn na životní prostředí.  

6) Přehled průtoku vody v povrchových vodních tocích za posledních 10 let v oblasti Hrádku 

nad Nisou - Chrastavy – česko-polských hranic.  

 

Podáním ze dne 7. července 2021 jste doplnila, že informace požadujete poskytnout nejen 

s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., ale také s odkazem na zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 

Sb.“).  

Ministerstvo posoudilo žádost podle jejího obsahu a vyhodnotilo, že informace požadované pod 

body 1, 2 a 4 – 6 je skutečně třeba kvalifikovat jako informace o životním prostředí ve smyslu 

ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 123/1998 Sb. Informace v bodech 1 a 2 žádosti jsou 

informacemi o využívání přírodních zdrojů (§ 2 písm. b) bod 4 zákona č. 123/1998 Sb.). 

Požadovaný přehled informací o současném a plánovaném cílovém rozsahu pískovny Grabštejn 

rovněž spadá do rozsahu informací o využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní 

prostředí. Závazné stanovisko EIA je informací o posuzování vlivů na životní prostředí (§ 2 písm. 

b) bod 5, popř. 6 zákona č. 123/1998 Sb.) a přehled průtoků vody v povrchových tocích je 

informací o stavu složek životního prostředí (§ 2 písm. b) bod 3 zákona č. 123/1998 Sb.).  

V případě bodu 3 žádosti – informace o budování a existenci monitorovacích vrtů podzemních 

vod a informace o budování dalších jímacích objektů, se však nejedná o informace o životním 

prostředí, neboť je nelze podřadit pod žádný z bodů § 2 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb. a ani 

obecně posuzováno se nejedná o informace o stavu životního prostředí či o vlivu na životní 

prostředí. Žádost o informace požadované pod bodem 3 tak přísluší vyřídit v režimu obecného 

informačního zákona, tj. zákona č. 106/1999 Sb.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1a), 1b) Ministerstvo požadovanými informacemi nedisponuje. Podle názoru ministerstva 

by informacemi o přehledu objemu odběru podzemních vod mohla disponovat 

společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
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Ad 2) Ministerstvo požadovanými informacemi nedisponuje. Podle názoru ministerstva 

by informacemi o přehledu objemu odběru podzemních vod v pískovně Grabštejn 

mohl disponovat místně příslušný báňský úřad, případně těžební organizace, která 

je držitelem povolení k hornické činnosti. 

Ad 3a)  Ministerstvo vydalo k tomuto bodu Vaší žádosti dne 16. července 2021, pod č. j. 

MZP/2021/130/619, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací podle ustanovení 

§ 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 

Sb., které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky. 

Ad 3b)  Vzhledem k tomu, že ministerstvo požadovanými informacemi nedisponuje, jelikož 

kompetentním povinným subjektem v této věci je příslušný místní vodoprávní 

úřad, ministerstvo Vaši žádost v tomto bodě podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona 

č. 106/1999 Sb. odkládá. 

Ad 4)  Kompetentní povinným subjektem v této věci je místně příslušný báňský úřad. 

Ministerstvo disponuje k pískovně Grabštejn v současné době těmito informacemi: 

• pískovna má povolený odběr podzemní vody z vrtu za podmínek: maximální 

odběr po dobu 15 dní, maximálně 4 l/s a maximální množství 50 000 m3/rok, 

• pískovna čerpá povrchovou vodu z vodního toku Václavický potok pro potřebu 

technologie mokré úpravy štěrkopísku v průměrném množství 25 000 m3, 

• v pískovně je povolena hornická činnost – otvírka, příprava a dobývání 

výhradního ložiska štěrkopísku v ploše rozšířeného dobývacího prostoru 

Václavice II, a to až do vydobytí zásob, rozhodnutím Obvodního báňského 

úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina pod čj. SBS 41820/2012 

ze dne 29. ledna 2013 

Ad 5)  Ministerstvo má k dispozici pouze stanovisko ministerstva k hodnocení podle § 11 

zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru 

„Dobývací prostor Oldřichov na Hranicích, rozšíření těžby štěrkopísků“ ze dne 

4. ledna 1995, č. j. 200-PD/1128/842/7592/94/R, které Vám posíláme v příloze.  

Ad 6)  Přehledy průtoků vody v povrchových vodních tocích jsou veřejně dostupné na 

webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu pod odkazem 

https://www.chmi.cz/historicka-data/hydrologie/denni_data/denni-data-dle-z.-

123-1998-Sb#. 

S pozdravem 

 

Příloha 

dle textu 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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