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Poskytnutí informace – žádost o sdělení
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“)
Vám na základě žádosti ze dne 15. 11. 2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“), poskytl dopisem čj. SBS 42723/2019/OBÚ-05/2 ze dne 4. 12. 2019
část požadovaných informací (rozhodnutí o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru
Náklo) a dále Vás informoval, že u dalších požadovaných informací (podklady pro vydání
těchto rozhodnutí) musí nejprve ověřit, zda je k jejich zveřejnění, ve smyslu § 9 zákona
106/1999 Sb., oprávněn. Protože organizace CEMEX Sand, k.s. se k zaslané výzvě v této věci
nevyjádřila, je OBÚ oprávněn poskytnout Vám další informace v plném rozsahu žádosti.
Tyto další informace (dále jen „podklady“) zahrnují dokumentaci k hornické činnosti, tj. Plány
otvírky, přípravy a dobývání, včetně mapových příloh, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
státní správy, vyjádření účastníků řízení a další dokumenty pořízené v průběhu správních řízení.
S ohledem na rozsáhlost těchto podkladů, které jsou většinou v listinné podobě, Vás proto
zdvořile žádáme
o sdělení, zda požadujete poskytnutí podkladů v plném nebo omezeném rozsahu (např. pouze
Plány otvírky, přípravy a dobývání), které napomůže k účelnému vyřízení Vaši žádosti.
Na základě takového sdělení bude také možné Vám, v případě poskytnutí informací formou
zaslání kopie podkladů, stanovit náklady na jejich pořízení.
Dále Vám OBÚ nabízí možnost poskytnutí informací formou nahlédnutí do podkladů v sídle
OBÚ v Ostravě a pořízení jejich kopie vlastními prostředky (opis, sken, foto snímek apod.).
V případě potřeby kontaktujte Ing. Petra Košáka (petr.kosak@cbusbs.cz / tel. 596 100 233).
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