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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Karlovarského se sídlem v Sokolově (dále
jen „OBÚ“) bylo dne 10.8.2017 doručeno podání spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje
české krajiny, IČ: 22904981, se sídlem Břežany nad Ohří 38, 413 01 Budyně nad Ohří (spolek
veden v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 7562) ze dne
7.8.2017, kterým se s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění, OBÚ žádá o
poskytnutí kopií všech správních rozhodnutí, povolení, souhlasů, či jiných správních aktů,
které OBÚ v letošním roce vydal ve věci pískovny Milhotov, a na jejichž základě by těžební
organizace byla oprávněna započít s dobýváním ložiska a prodejem zde vytěžené a vyprané
suroviny. Pokud takové listiny neexistují, žádá se i o sdělení takové informace. Dále se žádá o
informaci, zdali OBÚ v současnosti vede jakékoliv jiné řízení ve věci pískovny Milhostov, než
je řízení ve věci „Změna plánu využívání ložiska Milhostov – 12/2016“.
OBÚ k žádosti sděluje, že v letošním roce nevydal žádné listiny na jejichž základě by
těžební organizace byla oprávněna započít v pískovně Milhostov s dobýváním ložiska
a prodejem zde vytěžené a vyprané suroviny a z tohoto důvodu nelze požadované kopie
poskytnout. OBÚ dále sděluje, že žádné jiné řízení, než je v žádosti uvedeno („Změna plánu
využívání ložiska Milhostov – 12/2016“), nevede. K tomuto se poznamenává, že řízení ve věci
změny plánu využívání ložiska nebylo dosud ukončeno, a to s ohledem na řešení předběžné
otázky dle ust. § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, na základě Vašeho
podnětu.
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