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Litoměřice 25.04.2019 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážení, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 11.04.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádá Městský 

úřad Litoměřice o zaslání anonymizovaných kopií rozhodnutí a / nebo závazných stanovisek 

vydaných Městským úřadem Litoměřice jako příslušným vodoprávním úřadem podle § 14 odst. 

1, § 17 odst. 1 nebo podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, a to v období 

od 1. 1. 2002 do dne podání této žádosti, k záměrům těžby štěrkopísku. 

Pokud by rozhodnutí a závazných stanovisek, vyhovujících výše uvedeným kritériím, bylo více 

než 15, žádá žadatel, aby mu byl zaslán jen seznam těchto rozhodnutí a závazných stanovisek 

s uvedením dat jejich vydání a lokalit, jichž se týkaly. 

 

Poskytnuté informace: 

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad vydal 

v uvedeném období od 1.1.2002 dvě závazná stanoviska týkající se záměru těžby štěrkopísku, 

která Vám zasíláme v příloze:  

1. dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů – Gravel, spol. s r.o. 

2. dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – České štěrkopísky spol. s r.o. 

 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 

vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 
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