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Poskytnutí informace
Dne 12.4.2019.2019 obdržel Městský úřad Kroměříž Vaši žádost o poskytnutí informace
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, kterou žádáte o :
zaslání anonymizovaných kopií rozhodnutí a / nebo závazných stanovisek vydaných
Městským úřadem Kroměříž 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.
Na základě vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž sdělujeme
následující:
V r. 2002 byl příslušným vodoprávním úřadem k vydávání závazných stanovisek Okresní úřad
Kroměříž, od r. 2003 jsou to vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností Kroměříž,
Holešov a Bystřice pod Hostýnem.
Ve správním obvodu ORP Kroměříž jsou tři lokality, kde probíhá nebo je plánována těžba
štěrkopísku: Střížovice a Chropyně – lokalita Hejtman: tyto záměry byly projednány v režimu
zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (viz veřejně přístupný
Informační systém EIA ministerstva životního prostředí), zde ještě nebyla žádná závazná
stanoviska vydávána.
Pro lokalitu Hejtman nebylo zahájeno žádné další navazující řízení.
Pro lokalitu Střížovice probíhá řízení o povolení přístupových komunikací; zde byla vydána
koordinovaná závazná stanoviska, jejichž součástí je i stanovisko vodoprávního úřadu,
v letech 2001 a 2013.
V lokalitě Hulín těžba probíhá už řadu let, k plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím
prostoru byla vydána závazná stanoviska v letech 2011 a 2013.
Podle Spisového a skartačního plánu Městského úřadu Kroměříž jsou stanoviska
vodoprávního úřadu zařazena pod spisový znak 231.1. se skartační lhůtou 5 let, originály
dokladů již tedy nejsou k dispozici. Nicméně podařilo se dohledat v záloze aplikace
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Koordinovaná stanoviska kopie výše uvedených závazných stanovisek, které v příloze
poskytujeme.

otisk úředního razítka

JUDr. Irena Gráfová
právník úřadu

Příloha:
Koordinované stanovisko č.j. 039462/2011 z 27.6.2011
Stanovisko č..j MeUKM/027538/2013/0290/13 z 17.6.2013
Koordinované stanovisko č.j. 18088/10 z 12.4.2010
Koordinované stanovisko MeUKM/023866/2013/0065/13 z 21.5.2013
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