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VĚC:

žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel, obec Jenišov, Jenišov č. p. 88, 36211, IČ 00573248
žádá
povinný subjekt, Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové
1932, 356 01 Sokolov
o sdělení veškerých informací a v souladu s § 4a odst. 2 písmo b) předmětného zákona o zaslání
kopií dokumentů obsahujících předmětné informace:
1) Přesné rozklíčování výpočtu platby za vytěženou surovinu. Žádáme o metodiku výpočtu,
matematický vzorec s vysvětlením jednotlivých položek.
Dotazujeme se, zdaje tento výpočet shodný pro všechny lokality v Karlovarském kraji aje dále
shodný i s dalšími těžaři kaolinu na území ČR.
2) Konkrétní výše poplatků za těžbu surovin, a to z katastrálního území obce Sadov a obce
Otovice v letech 2014 až 2017.
Prosíme o informace o konkrétní výši poplatků, konkrétní výpočet výše poplatku, částky
jednotlivě v uvedených letech za každý rok zvlášť a za každou uvedenou lokalitu zvlášť.
3) Žádáme informaci, zda ajak konkrétně se měnil výpočet poplatků za těžbu surovin. Žádáme
případně v souladu s § 4a odst. 2 písmo b) o metodiku výpočtu v období let 2010 až 2017.
4) Žádáme informaci, zda OBÚ obdržel, vyhotovil či eviduje jakoukoliv žádost, dokument či
jinou písemnost nebo elektronickou informaci ve věci jakékoliv formy snížení poplatků za
těžbu surovin kaolinu.
V případě, že jakákoliv informace dle popisu výše existuje od subjektů Sedlecký kaolin (IČO:
63509911), KSB s.r.o., Božíčany (IČO: 45350124), Sedlecké doly, KSB OTM S.r.O. a dalších
spřízněných firem žádáme v souladu s § 4a odst. 2 písmo b) kopie dokumentů včetně vašich
odpovědí a rozhodnutí či vyjádření.
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5) Žádáme informace, jaká je výše poplatků za těžbu surovin - kaolinu, uhrazená společností
Sedlecký Kaolin a.s. v jednotlivých letech 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017.
Jaká je souhrnná výše poplatků za těžbu surovin - bentonitu, uhrazená společností Sedlecký
Kaolin a.s. v jednotlivých letech 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017.
Žádáme částky poplatků za každý jednotlivý rok zvlášť, za každé ložisko zvlášt' a za každou
surovinu zvlášt'. Částky poplatků žádáme uvést také v procentech, jakou částí je tento poplatek
za těžbu surovin za každý rok procentem z tržeb Sedleckého kaolinu a.s. (odvod na poplatcích
do státních a obecních pokladen / tržby Sedleckého kaolinu a.s.).
Dále žádáme o zaslání stejných údajů dle popisu výše od dalších těžařů kaolinu, kteří těží
surovinu pod správou vašeho úřadu OBÚ Sokolov, rozumějme na území Karlovarského kraje.
6) Žádáme informaci, zda z lokality Jenišov výsypka je plánovaná těžba pouze kaolinu nebo i
bentonitu? Kolik materiálu bylo již odtěženo? Jak OBÚ Sokolov toto množství kontroluje?
Žádáme v souladu s § 4a odst. 2 písmob) o kopie dokumentů dokládající informace v této věci.

7) Žádáme o sdělení objemu těžby v jednotlivých lomech či ložiscích Sedleckého kaolinu a.s.
Objem těžby žádáme za každý rok zvlášť a za každé ložisko zvlášť.
8) Žádáme seznam již rekultivovaných ploch, realizovaných Sedleckým kaolinem a.s. v letech
2012 až 2017, za každý rok zvlášť. Žádáme o kopie dokumentů, které těžař OBÚ poskytuje
jako doklad o realizované a dokončené rekultivaci.
Jak často v terénu probíhají kontroly rekultivací ze strany OBÚ?
9) Společnost Sedlecký kaolín a.s. je dle veřejných zdrojů ve ztrátě více než 400 000 000,- Kč,
tohoto výsledku dosahuje i za přispění dotací ve výši 90 000 000,- Kč.
Jak váš úřad v rozhodovacím procesu otevírání nových ložisek těžby zohledňuje tento
. ekonomický aspekt?
Odpovědi formulujte v souladu s § 4a odst. 2 písmo b) předmětného zákona, a to včetně
veškerých písemností, oznámení, protokolů, zapisu, záznamů, fotodokumentace,
audiozáznamů, videozáznamů a souvisejících dokumentů.
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