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

Lukáš MAREŠ
K. Štěcha 1229/7
370 05 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

Věc:

Naše značka

SBS 29246/2019/OBÚ-06/1

Vyřizuje / linka

Ing. Dolejš / 410

V Plzni

22.8.2019

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů - oznámení o požadavku úhrady
nákladů za poskytnutí informací

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“) obržel
dne 16.8.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace k lokalitám Chlum nad Malší - východ
a Ločenice – Chlum. K tomu uvádíme:
1) V dané lokalitě OBÚ eviduje pouze dobývací prostor (dále jen „DP“) Ločenice.
2) V příloze vám zasíláme kopie rozhodnutí:
a) ke stanovení DP Ločenice, a to:
1. rozhodnutí o stanovení DP vydané Československými keramickými závody
Praha, dne 3.9.1981 pod č. 260/81 – ČKZ;
2. rozhodnutí o změně (rozšíření) DP Ločenice vydané OBÚ v Příbrami
dne 21.5.2010 pod č.j. 2252/09/07/14;
b) o povolení hornické činnosti (HČ) podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (dále jen
„POPD“) v DP Ločenice, a to:
1. povolení vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 17.1.2000
pod č.j. 117-511.4/Skl/Kav/2000;
2. povolení vydané Obvodním báňským úřadem v Příbrami dne 22.6.2011
pod č.j. 557/11/07/3 (povolení v rozšíření části DP – I. etapa);
3. povolení vydané OBÚ dne 9.1.2015 pod č.j. SBS 34539/2014/OBÚ-06/2
(povolení v rozšíření části DP – II. etapa).
Vámi žádanou dokumentaci k rozhodnutí o stanovení DP Ločenice a povolení HČ,
tj. POPD nemá OBÚ k dispozici v digitální podobě. Pokud požadujete její poskytnutí, pak Vám
oznamujeme, že za poskytnutí výše uvedené informace v písemné podobě podle „Sazebníku
úhrad za poskytování informací platným pro orgány státní báňské správy“, který je zveřejněn
na webových stránkách www.cbusbs.cz, v intencích tohoto „postupu“ OBÚ s použitím § 17
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. OBÚ požaduje úhradu nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací v celkové výši 1506,- Kč (slovy jeden tisíc pět set šest korun českých).
Úhradu proveďte na účet č. 19-4021001/0710, variabilní symbol 211106, konstantní symbol
0379.
__________________________________________________________________________________________________________
TEL : 377 850 401, 377 850 xxx, FAX : 377 850 402, E-mail : podatelna.plzen@cbusbs.cz

Struktura výpočtu nákladů k pořízení kopie dokumentace:
Pořízení kopie dokumentace k rozhodnutí o stanovení DP Ločenice a k rozhodnutím
o povolení hornické činnosti podle POPD v DP Ločenice.
Jedná se o:
 textovou část ke stanovení DP Ločenice: 17 stran A4 + mapová část 1x A4+1xA3
 textovou část k povolení hornické činnosti:
- podle POPD z r. 2014: 62 stran A4 + mapová část 1xA3
- podle POPD z r. 2000: 16 stran A4 + mapová část 1 xA4
 mapovou část ke shora uvedené dokumentaci – formáty větší než A3, pořízené
u firmy CopyCanShop, provozovna Plzeň.
Jelikož dokumentace POPD k povolení HČ z let 2011 a 2014 je identická, bude Vám po uhrazení
níže uvedené částky zaslána kopie dokumentace POPD z roku 2014, která obsahuje navíc pouze
tzv. „změnovou mapu“ a dokumentace k DP.
1.

2. Struktura výpočtu nákladů:
Pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4:
2,- Kč (97 stran)
Pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3:
3,50 Kč (2 strany)
Kopírování velkoplošných formátů: dle ceníku firmy CopyCanShop, provozovna Plzeň,
dle šíře role za 1 cm délky 0,55 Kč (velký formát – 787 cm) a 0,40 (malý formát – 258 cm)
+ 1x formát A2 (27,- Kč) + paušál 10 Kč + 10 % kompletace map.
Výpočet: 97 x 2 + 2 x 3,5 + 0,55 x 787 + 0,40 x 258 + 27 + 10 + 57 = 831,- Kč
3. Náklady za vyhledání informací:
Struktura výpočtu nákladů:
Sazba za 1 hodinu (i započatou)
Počet hodin spojených s vyhledáním
Výpočet:
4.

300,- Kč
2
2 x 300 = 600,- Kč

Náklady na odeslání informací:
Dopis do vlastních rukou adresáta cca 800 g

75,- Kč

Výpočet úhrady:

831+ 600 + 75 = 1506,- Kč

Celkem k úhradě:

1506,- Kč______________

S pozdravem
Ing. Bivoj Merc
předseda úřadu

Příloha:
Kopie rozhodnutí dle textu.
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