K žádosti ze dne 4.3.2019, evidované dne 6.3.2019 pod č.j. SBS 07594/2019 poskytujeme následující
odpovědi:
k otázce č. 1:
Plán využívání ložiska na dotčené pozemky uvnitř stanoveného dobývacího prostoru Líšeň II (evid. číslo
60362) nebyl vydán:
a. plán využívání ložiska předkládá organizace podle vyhlášky č. 175/1992 Sb. pro
využívání ložiska nevyhrazeného nerostu,
b. DP Líšeň II. je stanoven pro vyhrazený nerost – vápenec,
c. pro vyhrazené nerosty zpracovává organizace plán otvírky, přípravy a dobývání
výhradního ložiska dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 104/1988 Sb., tato dokumentace je podle
prohlášení organizace obchodním tajemstvím,
d. tato otázka již byla odpovězena v písemnosti z 27.9.2018, č.j. SBS 28393/2018/OBÚ01/2
k otázce č. 2:
Souhlasné stanovisko k pokusnému odstřelu
a. OBÚ v Brně je známo, že podle oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. pro
„Hornická činnost v dobývacím prostoru Líšeň II, říjen 2003“ je uvedeno: „Vzhledem k obavám
občanů Líšně bydlících v lokalitě Velká Klajdovka zažádal místostarosta městské části Brno –
Líšeň o provedení pokusného odstřelu v DP Líšeň II. Tento pokusný odstřel, po němž bude
nadimenzováno maximální přípustné množství nálože trhaviny na jeden odstřel, bude
proveden po povolení hornické činnosti a trhacích prací velkého rozsahu obvodním báňským
úřadem v Brně.“
b. OBÚ v Brně vydal povolení k provádění trhacích prací podle § 27 a násl. zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a podle vyhlášky č. 72/1988 Sb., o
používání výbušnin.
c. Bylo-li vydáno povolení k provádění trhacích prací, není vydání souhlasného stanoviska
k pokusnému odstřelu v působnosti orgánů státní báňské správy.
k otázce č. 3
Přílohy k vyhlášení veřejného výběrového řízení
a. OBÚ nemá k dispozici žádnou z požadovaných informací (věc se nevztahuje k působnosti
povinného subjektu a v této části byla žádost odložena), kromě předchozího souhlasu OBÚ
z roku 2011 (rozhodnutí OBÚ v Brně, č.j. SBS/25271/2011/OBÚ-01) a tento byl již poskytnut
v odpovědi (SBS 37531/2017/OBÚ-01/1 ze dne 23.11.2017) na vaši žádost o poskytnutí
informace ze dne 8.11.2017, evidovanou zde pod č.j. SBS 37531/2017.
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