Zelený Jeseter, z.s.

Adresát:
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
sídlo: Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
identifikátor datové schránky: 7nyadvm
Žadatel:
Zelený Jeseter, z.s.
sídlo: Mattioliho 3274/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČ: 04065638
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. L 62629
identifikátor datové schránky: brt5y9e
zastoupen panem Lymanem Zamorou, předsedou spolku
V Praze dne 7.2.2017
Věc:
Žádost o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení,
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“), žádáme o
poskytnutí informací o pískovně M ilhostov na ložisku nevyhrazeného nerostu štěrkopísku Milhostov
těžební organizace Českomoravský štěrk, a.s. (dříve Štěrkopísky Milhostov, spol s r. o.), a to konkrétně:


Veškerá správní rozhodnutí, již vydaná v roce 2004, 2015, 2016 a 2017 Obvodním báňským
úřadem pro území kraje Karlovarského ve věci uvedené pískovny Milhostov.



Pokud v současnosti běží správní řízení o vydání správního rozhodnutí ve věci uvedené
pískovny Milhostov, žádáme o takovou informaci, včetně spisové značky a předmětu takového
správního řízení.
Do takového případného správního řízení tímto současně vstupujeme, resp. ve smyslu § 70
odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznamujeme naši účast v takovém
řízení, neboť jde o řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
chráněné podle tohoto zákona (již jen s ohledem na 13 let staré, a tedy zcela neaktuální
zjišťovací řízení „EIA“, které alespoň dle veřejně dostupných informací proběhlo v r. 2004, a
nemůže tak zohledňovat současný stav životního prostředí).

Pokud by kterákoliv z výše uvedených informací byla zveřejněnou informací ve smyslu § 6 odst. 1
Zákona, pak dle § 6 odst. 2 Zákona trváme na přímém poskytnutí takové zveřejněné informace.
Veškeré informace, sdělení, rozhodnutí či jiné dokumenty žádáme zasílat výhradně v elektronické
podobě, a to pouze do naší datové schránky ID: brt5y9e.
S přátelským pozdravem
Zelený Jeseter, z.s.
Lyman Zamora, předseda spolku
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