OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO
HŘÍMALÉHO 11, 301 00 PLZEŇ

Váš dopis značky / ze dne

4.3.2019
Věc:

Naše značka

SBS 07859/2019/OBÚ-06

Vyřizuje / linka

Ing. Jiran / 412

V Plzni

19.3.2019

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“)
obdržel dne 6.3.2019 Vaši žádost ze dne 4.3.2019 o poskytnutí doplňujících informací
vztahujících se k dobývacímu prostoru (dále jen „DP“) Ledenice. K tomu Vám OBÚ sděluje:
a) Vámi požadovaný Plán otvírky, přípravy a dobývání v DP Ledenice vč. jeho změny,
je výhradním vlastnictvím organizace LB MINERALS , s.r.o. a některé části této
dokumentace by mohly být považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku. OBÚ proto požádal jmenovanou organizaci o vyjádření v této věci. OBÚ teprve
následně, s ohledem na § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., Vám bude moci poskytnout
žádanou informaci.
b) Na pozemcích parc. č. 3920/48, 3920/50 a 3920/112 v k.ú. Ledenice, které se nacházejí v DP
Ledenice, je těžba povolena na základě rozhodnutí OBÚ o povolení hornické činnosti
uváděných ve Vaší žádosti. Skutečnost, že tyto pozemky jsou doposud vedeny jako lesní
pozemky, nebrání těžbě v případě jejich vynětí z lesního půdního fondu (dále jen „LPF“).
c) OBÚ není ze zákona orgánem příslušným k vynětí pozemků z LPF a ani žádné listiny v této
věci neeviduje. Podle aktuálně zjištěného stavu v katastru nemovitostí u předmětných
pozemků k jejich vynětí z LPF dosud nedošlo.
d) OBÚ Vám na Vaši žádost poskytuje v příloze tohoto dopisu kopie všech rozhodnutí
o stanovení /změně DP Ledenice, vč. archivovaných žádostí/ návrhů, jak jste požadoval.
S pozdravem
Ing. Bivoj Merc v.r.
předseda úřadu

__________________________________________________________________________________________________________
TEL : 377 850 401, 377 850 xxx, FAX : 377 850 402, E-mail : podatelna.plzen@cbusbs.cz

Přílohy:
-

Rozhodnutí o stanovení DP Ledenice č.j. OSKS-T/DP-126/60 ze dne 4.8.1960,
vydalo Ministerstvo výstavby, Oborové sdružení národních podniků pro výrobu keramiky
a keramických surovin Praha – Hlubočepy (2 strany);

-

Návrh na rozšíření DP Ledenice zn. V 14/Si ze dne 15.12.1977 od CALOFRIG národní
podnik Borovany u Č. Budějovic (5 stran);

-

Rozhodnutí o stanovení DP Ledenice č. 254/79-ČKZ ze dne 25.9.1979, vydalo Ministerstvo
stavebnictví ČSR, Československé keramické závody, Generální ředitelství Praha –
Hlubočepy (4 strany);

-

Žádost o stanovení (změnu) DP Ledenice zn. VTŘ/604/01 ze dne 23.10.2001 od CALOFRIG
akciová společnost Borovany (1 strana);

-

Doplnění žádosti o změnu DP Ledenice zn. VTŘ/681/01 ze dne 26.11.2001 od CALOFRIG
akciová společnost Borovany (2 strany);

-

Rozhodnutí o změně (zmenšení) DP Ledenice č.j. 3314/465/01 ze dne 11.12.2001,
vydal OBÚ v Plzni (3 strany);

-

Žádost o vydání rozhodnutí o změně (zmenšení) DP Ledenice zn. LBDS-30-1-200/2006
ze dne 10.11.2006 od LASSELBERGER a.s. Plzeň (3 strany);

-

Oprava podání Návrhu na změnu (zmenšení)
od LASSELBERGER a.s. Plzeň (1 strana);

-

Rozhodnutí o změně - zrušení části DP Ledenice č.j. 3333/2006/07/3 ze dne 9.1.2007,
vydal OBÚ v Příbrami (4 strany);

-

Žádost o vydání rozhodnutí o změně (zmenšení) DP Ledenice ze dne 18.7.2011
od LB MINERALS, s.r.o. (1 strana);

-

Rozhodnutí o změně DP Ledenice č.j. 904/11/07/3 ze dne 7.9.2011, vydal OBÚ v Příbrami
(6 stran).
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