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Věc :   Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

informacím 

 

Drážní úřad obdržel dne 9. července 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

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

Ve svém dopise žádáte o tyto informace: 

Ad. 1 

Která – občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním 

podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu, 

požadují u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o všech 

zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a dále také, 

jak a o kterých zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být 

dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, byly a jsou citované oprávněné subjekty předem informovány do 31.12.2017 a po 

1.1.2018. Vše v období od roku 2015 do dne podání této žádosti. 

Ad. 2 

Jak, kde a kým – občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním 

posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny a mají právní 

subjektivitu, na základě jejich požadavků u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, byly a 

jsou předem informovány o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení do 

31.12.2017 a po 1.1.2018, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V období od roku 2015 do dne podání 

této žádosti. 
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Ad. 3 

Jak, kde a kým – občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním 

posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, které jsou oprávněny a mají právní 

subjektivitu, na základě jejich požadavku u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, byly a 

jsou informování o řízeních navazujících ve smyslu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 

písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V období od roku 2015 do dne podání této 

žádosti.  

 

K Vaší žádosti Drážní úřad sděluje: 

K bodu Ad. 1 – U Drážního úřadu požádala podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o ochraně přírody a 

krajiny“), o písemné zasílání všech informací o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních 

řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně 

přírody, tato občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky, jejichž hlavním posláním podle 

stanov je ochrana přírody a krajiny: 

- v období od 1.1.2015 do 31.12.2017 – Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí 

z.s., IČ: 70632111, se sídlem č.p. 249, 739 59  Střítež a spolek Holzova – Líšeň, IČ: 

04962672, se sídlem Holzova 1602/38, Líšeň, 628 00  Brno, 

- v období od 1.1.2018 do data podání Vaší žádosti – Občanské sdružení Střítež – za zdravé 

životní prostředí z.s., IČ: 70632111, se sídlem č.p. 249, 739 59  Střítež a Asociace ochrany 

životního prostředí ČR, z.s., IČ: 22876898, se sídlem Okružní 1309, Lutyně, 735 14  Orlová. 

K bodu Ad. 2 – Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00  Olomouc, sekce stavební, zaslal písemně 

informaci o zahájení správního řízení pouze v období od 1.1.2015 do 31.12.2017, a to Občanskému 

sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí, z.s., IČ: 70632111, se sídlem č.p. 249, 739 59  Střítež. 

Ve stejném období byl spolek Holzova – Líšeň, IČ: 04962672, se sídlem Holzova 1602/38, Líšeň,            

628 00  Brno, písemně informován, že byla u Drážního úřadu podána žádost o stavbu dráhy, ale 

vzhledem k neúplnosti doložených podkladům byl žadatel vyzván k doplnění podkladů a správní 

řízení bylo přerušeno. 

K bodu Ad. 3 – Občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky, jejichž hlavním posláním 

podle stanov je ochrana přírody a krajiny, nebyla Drážní úřadem písemně o řízeních navazujících ve 

smyslu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  v předmětném období 

informována. Řízení navazující na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí mají výjimku z § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny. 

 
 doc. Ing. Jiří  Kolář, Ph.D.  

ředitel Drážního úřadu 

 

 

 

 

 


