
Městskému úřadu Milevsko 

     

                         V Praze dne 21. 6. 2019 

 

Žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o životním prostředí a zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (podle judikatury rozhoduje povaha 

požadované informace, srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 270/2004 – 

39, Sb. NSS č. 2062/2010) žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se věci  

„Oprava a zabezpečení Hrejkovického rybníka“: 

1) kopie závazného stanoviska k zásahu do VKP Hrejkovický rybník (žadateli je známa 

existence závazného stanoviska ze dne 11. 9. 2017, pokud snad bylo později vydáno závazné 

stanovisko jiné, žádáme poskytnutí obou/všech), 

 

2) kopie souhlasu z hlediska ochrany krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny, byl-li vydán, nebo sdělení, že vydán nebyl, 

 

3) kopie stavebního povolení a/nebo jiných aktů podle stavebního zákona, které byly ve věci 

vydány, 

 

4) kopie aktů podle vodního zákona, byly-li ve věci vydány, nebo sdělení, že nebyly vydány, 

 

5) odborné podklady, které hodnotí zásah z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny 

v působnosti MěÚ Milevsko (zejména VKP, krajinný ráz), příp. dalších zájmů chráněných 

zákonem č. 114/1992 Sb.,  např. posudky AOPK, ať již jde o podklady předložené žadatelem 

nebo opatřené Městským úřadem Milevsko nebo které se jinak dostaly do dispozice MěÚ 

Milevsko, nebo sdělení, že takové odborné podklady neexistují, resp. MěÚ Milevsko jimi 

nedisponuje, 

 

6) odborné podklady, které dokládají, že zásah je nutné provést v té podobě (znamenající 

velkou újmu zájmům ochrany přírody a krajiny), v jaké je naprojektována, nebo sdělení, že 

takové odborné podklady neexistují, resp. MěÚ Milevsko jimi nedisponuje, 

 

7) kopie všech povolení ke kácení vydaných v dané věci Obecním úřadem Hrejkovice 

(žadateli je známo, že povolení ke kácení ze dne 19. 11. 2018 bylo Krajským úřadem 

Jihočeského kraje zrušeno a věc vrácena k novému projednání), pokud jimi MěÚ Milevsko 

disponuje (podle zákona je povinný subjekt povinen poskytnout informaci, kterou má 

k dispozici, i když by ji mít nemusel),   

 

8) sdělení, zda MěÚ Milevsko vede v dané věci v současné době nějaká řízení, resp. provádí 

nějakou úřední činnost.  

  

Informace žádáme zaslat do datové schránky žadatele.  

Dovolujeme poznamenat, že žádosti o informace mají být vyřizovány bezodkladně, nikoli až 

v poslední den lhůty stanovené pro jejich vyřízení, v souladu se zásadou dobré správy a se 



smyslem informačních zákonů, jímž je, aby žadatelé získali informace co nejrychleji a 

nejpohodlněji, není-li dán zákonný důvod pro jejich neposkytnutí (srov. např. stanovisko 

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV č. 1/2016, dostupné na www.mvcr.cz). 

 

S poděkováním a pozdravem 
 

      

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/


Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí  

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel. 382 504 111 
 

 

MM 34044/2019 
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Milevsko 02.07.2019 

 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 22.06.2019 byla Městskému úřadu Milevsko doručena žádost o poskytnutí informací dle 

výše uvedeného zákona.     

 

Informace dle bodu 1, 3 a 4 žádosti poskytujeme v příloze. Na dotaz uvedený v bodě 8 žádosti 

sdělujeme, že Městský úřad Milevsko nyní neprovádí ve věci úřední činnost, stavební 

povolení je pravomocné a zatím nebylo stavebníkem nahlášeno zahájení stavebních prací, při 

kterých bude Městský úřad Milevsko provádět kontrolní činnost. 

 

Informacemi dle bodu 2, 5, 6 a 7 žádosti povinný subjekt nedisponuje, případně neexistují. 

O jejich odmítnutí bude vydáno samostatné rozhodnutí. 

 

 

 

 

JUDr. Jana Čunátová 

vedoucí odboru vnitřních věcí 
 

 

 


