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Městský úřad Mnichovo Hradiště 
Odbor životního prostředí 

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
 

Číslo jednací: MH–ŽP/14609/2019/Vjp Vaše zn./Č.j.:  

JID: 34650/2019/MH Ze dne :  

Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek   

Telefon: 326 776 742   

E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz  Mnichovo Hradiště 6.11.2019 
 
 

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

 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), a jako místně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 25.10.2019 e-mailem žádost 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace: 
 

 Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry 
z: 

 Nálezové databáze ochrany přírody, 

 územně analytických podkladů, 

 hodnot v území, 

 limitů v území, 

 vlastních průzkumů? 

 Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí 
rok)? 

 Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze? Heslo samozřejmě 
nepožaduji. 

 Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě 
aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?) 

 
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 
- Odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) při vydávání koordinovaných závazných stanovisek vychází 

z územně analytických podkladů a vlastních průzkumů. 
- OŽP má přístup pouze do veřejné části Nálezové databáze ochrany přírody. 
- Vzhledem k předchozímu bodu nemá OŽP žádný přihlašovací údaj do výše uvedené databáze. 
- Přístup do výše uvedené databáze nebyl OŽP přidělen. 

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí bude 
poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách Města Mnichovo Hradiště 
(http://www.mnhradiste.cz/) 
 
 
otisk razítka 
 
elektronicky podepsáno 
 
Ing. Petr Vojtek 
ved. Odboru životního prostředí 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Doručí se: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


