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

Vážený pane,
dne 21.07.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí těchto
informací týkajících se stavební a další činnosti spolku Skutina z. s.:
1. stav stavebního povolení k ražbě tunelu;
2. povolení čerpání resp. Vypouštění podzemních vod – zda je povoleno (zda to povoleno vůbec
musí být), zda je čerpání podzemních vod v souladu s vodním zákonem
3. povolení kácení stromů, tvorba zpevněných cest kolem pěchotního srubu N-S 49.
Poskytnuté informace:
Ad 1. Stavební úřad nevede žádné řízení ve věci ražby tunelu.
Ad 2. Oddělení ŽP při MěÚ Dobruška nebylo do současné doby požádáno spolkem Skutina z. s.
o vyjádření či jakékoliv jiné úkony směřující k legalizaci záměru ražby tunelu mezi „Tvrzí
Skutina“ a „Pěchotním srubem N-S 49“. Čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich
hladiny podléhá povolení vodoprávního úřadu v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,
v platném znění. Vzhledem k tomu, že oddělení ŽP při MěÚ Dobruška nebyla předložena
žádná dokumentace pro výše citovaný záměr nelze s určitostí říci, zda byl či nebyl posudek
vlivu čerpání podzemních vod při ražbě tunelu zpracován, popř. kým a v jaké podobě.
Ad 3. K záležitosti týkající se kácení stromů v těsné blízkosti „Pěchotního srubu N-S 49“ sdělujeme
(oddělení ŽP při MěÚ Dobruška), že nám je tato skutečnost z úřední činnosti známa.
V současné době je tato záležitost (kácení stromů a poškození pozemku výkopem) řešena
Policií ČR na základě trestního oznámení vlastníka dotčeného pozemku na neznámého
pachatele. Silniční úřad ani stavební úřad nevedou žádné řízení ve věci tvorby zpevněných
cest.
S pozdravem
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vedoucí odboru

