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V Praze 3. května 2019

Váš dopis ze dne 11. dubna 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 11. dubna 2019, evidované pod u které byla

prodloužena lhůta k podání informace o 10 dní dopisem pod

ze dne 11. dubna 2019, ve věci zaslání kopií anonymizovaných rozhodnutí

a / nebo závazných stanovisek, vydaných Ministerstvem zdravotnictví jako příslušným

nadřízeným správním orgánem při postupu podle § 149 odst. 4 správního řádu nebo

v přezkumném řízení, v období od 1. 1. 2002 do dne podání této žádosti, při přezkumu

závazných stanovisek Krajských hygienických stanic, vydaných k záměrům těžby

štěrkopísku, Vám sděluji následující:

Přílohu Vám zasílám požadované kopie anonymizovaných dokumentů, jedná se o:

Přezkum závazného stanoviska KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 34877/2011

ze dne 24. 10. 2011, vydané k dokumentaci „POPD provozovny Borek“ – plán otvírky,

přípravy a dobývání na části výhradního ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Borek

nad Labem, č.j. MZDR 32324/2013/OVZ (příloha č. 1).

Přezkum závazného stanoviska KHS Středočeského kraje č.j.: KHSSC 34877/2011

ze dne 24. 10. 2011 v rámci odvolání proti rozhodnutí o povolení hornické činnosti v DP

Borek nad Labem, č.j. MZDR 41714/2016/OVZ (příloha č. 2).

Zrušení usnesení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 56571/2016-2/OVZ

ze dne 22. 9. 2016 - nedojde ke změně místní příslušnosti KHS Zlínského kraje ve věci
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návrhu na stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku

štěrkopísku Moravský Písek, č.j. MZDR 56571/2016-7/NH (příloha č. 3).

Spis pod č. j.: MZDR 248/2007/HEM - Těžba štěrkopísku na ložisku Lutín-Luběnice,

podání ze dne 3. ledna 2007, nelze v elektronickém systému spisové služby Ministerstva

zdravotnictví ověřit a poskytnout, jelikož již uplynula skartační lhůta pro jeho evidenci.

Požadovaná závazná stanoviska vydaná k projektům, výstavbě a rekonstrukci dolů a lomů

podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),

ve znění pozdějších předpisů a závazná stanoviska vydaná k plánu otvírky nebo jeho

změně a v řízeních o povolení staveb, jejichž součástí je hornická činnost podle

zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

ve znění pozdějších předpisů, vede místně příslušný báňský úřad.

S pozdravem

Přílohy: (3)
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