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V Sedlčanech dne 11. listopadu 2019 
Č.j.: ŽP/20966/2019-2                                                                  
JID: 39383/2019/MUSED 
Vyřizuje: Ing. Vlastimil Kryštof, DiS. 
 
 
 
Žadatel 

Ing. Josef Lank, nar. 28.2.1985 
Tyršův vrch 1800 
463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou  
 
 

VĚC: Sdělení k podané žádosti o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 
106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 
 Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny 
(dále jen „OŽP“) příslušný podle ust. § 77 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), na základě doručené žádosti dne 30. 
října 2019 o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. od pana Ing. Josefa Lanka, nar. 
28.2.1985, trv. bytem Tyršův vrch 1800, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou, které znějí: 
 

1) 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, 

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

3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze?  
4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na 

základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?) 
 
K výše uvedeným dotazům sděluje OŽP následující: 
 
 Při vydávání koordinovaných stanovisek pro stavební záměry vychází OŽP vždy 
z nálezové databáze ochrany přírody, hodnot, limitů v území, případně u větších projektů 
z vlastních průzkumů, popř. z územně analytických podkladů. OŽP má do této databáze 
přístup s přihlašovacími údaji přidělenými správou portálu informačního systému ochrany 
přírody, který byl přidělen odboru na základě žádosti OŽP. 
 

 
Ing. Vlastimil Kryštof, DiS. 

referent Odboru životního prostředí 
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