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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 28/2019 
Č .j.: MJ/56647/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 11.09.2019 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
 
Žádost o sdělení: 
Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o sdělení 
informací:  

 Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměr z          
o Nálezové databáze ochrany přírody,  
o územně analytických podkladů,  
o hodnot v území,  
o limitů v území,  
o 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.?)  
 
Informace prosím poskytnout elektronickou cestou na adresu. 
 
 
 
 
 
K žádosti bylo sděleno: 

 
Na základě Vaší žádosti ze dne 29. 10. 2019 Vám sdělujeme informace ve Vámi požadovaném rozsahu. 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Jeseník při vydávání koordinovaných stanovisek vychází z: 
 

 nálezové databáze ochrany přírody – ano dle potřeby 
 územně analytických podkladů – ano dle potřeby  
 hodnot v území – ano na základě platných ÚP, případně dalších hodnocení území v souladu 

s příslušnými zákony na úseku ochrany životního prostředí         
 limitů v území – ano na základě platných ÚP  
 vlastních průzkumů – ano dle potřeby.  
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Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)?  
Ano - od roku 2018. 
 
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.?)  
Pouze jedné osobě na pozici ochrana přírody a krajiny.   
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