Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Obec Jenišov
Jenišov 88
362 11 Jenišov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Sokolově

353/17

SBS 11410/2017/OBÚ-08

Ing. Ctibor

11.4.2017

/ 31.3.2017

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
K Vaší žádosti zn.: 353/17 ze dne 31.3.2017 o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen „OBÚ“)
sděluje následující:
1.

V katastrálním území obce Jenišov se nachází dobývací prostor (nikoliv
„dobývací území“ jak je chybně uvedeno v žádosti) Jenišov, vedený v evidenci
OBÚ pod číslem 60369. Dobývací prostor Jenišov byl stanoven rozhodnutím
OBÚ č.j. 576/465/Ing.Ct/06 ze dne 10.3.2006 a jeho hranice jsou na povrchu
tvořeny stranami nepravidelného dvanácti úhelníka s vrcholy určenými
v platném souřadnicovém systému JTSK. Souřadnice vrcholů dobývacího
prostoru Jenišov zasíláme v příloze. Organizace nemá povinnost v terénu
vytyčovat vrcholy dobývacího prostoru.

2.

V souvislosti s geologickým průzkumem ani těžbou kaolinu nebyl nikdy zjištěn
výskyt arsenu. Pokud obec Jenišov disponuje prokazatelnými informacemi o
výskytu arsenu v souvislosti s těžbou kaolinu, žádáme o jejich sdělení.

3.

Finanční rezervy na sanace a rekultivace nejsou veřejnými prostředky. Informace
o výši finančních rezerv na sanace a rekultivace včetně čísel bankovních účtů
OBÚ získává při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti a z těchto důvodů jsou
práva na tyto informace omezena v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění a ustanovením § 20 zákona č. 255/2012 Sb.,
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v platném znění. K uvedenému OBÚ dále sděluje, že na základě výsledku
kontrolní činnosti, vytváření finančních rezerv v organizaci Sedlecký kaolin a.s.
odpovídá potřebám sanace rekultivace pozemků dotčených dobýváním ve
stanovených dobývacích prostorech.

„otisk razítka“

Ing. Jiří Mašek
předseda úřadu

Příloha:
 Výpis z evidence OBÚ – dobývací prostor Jenišov.
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