
V\ Městský úřad Kadaň Odbor životııílıo prostředí 
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v 
C.j. 

Spis. Zıı. 

Sp.Z./Sk.Z. 

Vyřizuje 
Tel. 

E-ınail 

Datum 

MUKK/ 1525/2023 
ŽP/ 38/2023/Sıflv 
84.1/S5 
Eliška Slavíková, DiS. 
474 319 559 
eliska.Slavik0va@meSto-kadan.cz 
23. l. 2023 

Sdělení k žádosti O informaci podle Zákoııa č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
ve Zııění pozdějších předpisů 

Dne 9. l. 2023 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod či.: l\/IUKK/1525/2023 

žádost od _ 
y ., kterou na základě 

plné moci zastupuje , 

Žádost byla podána O poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

Na základě Vaší Žádosti Sdělujeme následující: 
Přílohou tohoto Sdělení poskytujeme veškeré dokumenty, které dokumentují Vámi požadované 

informace. 

Příloha: 

Ivišˇ*‹.:Sz'ı`SKÝ ÚŘAD 
Kama:-flì _/, 

ˇflızìířiéıjt A 
vedoucí odbo1`u životního prostředí 

l X protokol o kontrole (Ze dne 19. 4. 2022 pod čj.: l\/IUKK/17774/2022-88/18) 
- 3 Strany 

l x přílohy k protokolu- 2 Strany “

l
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Městský úřad Kadaň 
Odbor životního prostředí 

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň 

ııı1ıı1ıı11ı1ıı1ı1111ııılıflflıilítgflrllllljıjljíı 

Č._i. 

Spis. Zn. 

Vyřizuje 
Sp.Z./Sl‹.Z. 

Tel. 

E-mail 
Datum 

MUKK/ 4019/2023 
ŽP/ 38/Z023/sıflv 
Eliška Slavíková, DÍS. 

84.1/S5 
474 3 19 559 
elìsl‹a.Slavikova@mesto-l‹adaıı.cZ 
23. 1.2023 

ROZHODNUTÍ 
l\/lěstský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný Subjekt podle § 2 odst. l Zákona 

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon 
o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti O nosl<vtnııtí informace podané dne 9. l. 2023 

pod Či.: l\/IUKK/1525/2023 žadatelem V .....--.v.„., _ , 

._,„_.___ _,_ _, 

kterou na základě plné moci zastupuje .lUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, 
Volyňskych Čechů 837, 438 01 Žatec, rozhodl takto: 

Podle § 15 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení S § 8a 

Zákona Č. 106/1999 Sb.. O svobodném přístupu k informacím a čl. 6 odst. l písm. a) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o Zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dálejen „nařízení GDPR“), se žádost žadatele 

částečně odmítá 

I. 

tak, že v kopii požadovaných dokumentů, nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení 
a třetích 

osob 

Odůvodnění: 
Dne 9. l. 2023 byla pod Čj.: l\/IUKK/1525/2023 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, 

doručena Žádost o poskytnutí informace podle Zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu 

k informacím, ve věci: „poskytnutí veškeı`ých Záznamů, které dokumentují, že v terénu byl 
vyznačen 

Zábor časti pozemkové parcely č. 765/2 v k.L'ı. Kovářská a veškerých Záznamů, které dokumentují, 
že 

na časti parcelv č. 765/2 v k.ú. Kovářská byla provedena skrývka ornice.“ Žádost podala
l 

n., z , 
“' I .z .v

` 

Na základě uvedené žádosti vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Sdělení dne 23. l. 

2023 pod čj.: l\/IUKK/1525/2023, jehož součástí, jakožto přílohu, poskytl požadované podklady (1
X 

protokol o kontrole (Ze dne 19. 4. 2022 pod čj.: IVIUKK/17774/2022-88/18) ~ 3 strany; 1 x přílohy k 

protokolu ~ 2 strany).
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K výroku č. I 

S ohledem na to. že některé Z uvedených podkladů obsahují osobní údaje o fyzické osobě, jedná se o 

protokol O kontı`ole ze dne 19. 4. 2022 pod l\/IUKK/17774/2022-88/18, vydal Městský řad Kadaň, 
odbor životního pı`ostředí toto rozhodnutí, kteı`ým Z části odmítl poskytnutí informace a to S ohledem 
na anonýmizaci osobních t'ıdajú uvedené fyzické osoby. 

&vý_ıjgl3tı rozhodnutí: 

Podle § 15 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „pokud povinný 
Sub/'e/‹I žćídoslí, b_v['_/`en zčásti, ıievy/70\›í, vydá ve /hülě pro vyřízení žádosti rozhodnııfí o odınítnııtí 
Zˇćić/oslıˇ. přípčıdneˇ O oc/ıııílnııtí cˇáslí žádosli 

Podle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím „ínforınace fýlmjící 
se ‹›.\ˇ‹)/nıoslí, pI`o/'ev1/ o.S`o/mí povć//7_,v. Soıı/‹/'omíV/fvzic/‹é ‹›.s`ob_v ćı o.\`obn1' ıíc/či/'e povinný Sııbjekl poskytne 

jen \vˇ.sˇ‹ı1ı/K/č/Z./S prćivníı/ıı` /J/ˇ`eć//Jísy. ıı[)I`ć/vn/'1'Lˇı'/IIijejicli ot'/7ı`tıı1ıı^'. 

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí _, veškeré ínforıncıce O identífikované nebo 
íćíeıııifí/‹‹›\›cı[e/ı7e' jižzic/ce osobě (dále jen „Subje/(I Zíc/cıjZˇi“); identífi/tovafelnoıı fižzickou osobou 

/'el/j/'zie/‹ći osobćı, /‹/e/'ou /Ze příıno či nepřímo Ideniıfi/‹ovć1í, Zej/néncı odkcızeın na určitý ídenrıfilcátor, 
nćıpří/‹/ač/jınéno, 1`derı!í/Í/‹cıční číslo, /okační údaje, Síťový I'den[Ifil‹á[oI~ nebo na jeden či více Zvlášlních 
pı`vkı`i_/jžzic/té, Ď/Zío/ťıgic/‹é, genetické, p.S`ycI1íc/‹e', e/(ono/nic/‹e', kzıltıırnı' nebo Společenské identity této 
/j/Zic/‹e' osoby“. 

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů ,,jaI‹á/‹oIiv operace nebo Soubor 
Operucı' S osobni'/ni Iíč/‹.(/'I' nebo SoZıboı“y osobníclv ıíć/či/ˇLi, který je provádeˇıi pomocí či bez po/nocí 
č/L/I‹›/ııtnizovćınýcli pos/ııpıfı, _/`ć//mje S/7ı'oınćížděnı', ZćıZnćın1eı7cíní, L/.S`pořádání, .S`íI“ııl‹ľıırování, ıı/ožení, 

při:/71/Sobeıíıı' nebo po:/ııěnění, vyI7Ieć/činí, ncı/“ı/édnı//í použili' Zpříslı/pneˇní přenoseın, šíření nebo 

jćı/té/‹o/ivjíné Zpřís/ııpnčn1', Seřcızenı' či Z/(O/nbI'novánI', omezení, výmaz nebo zničení 

Povinný stıbjekt však nemá od subjektů těchto údajů, které fıgurují v textu požadovaných dokumentů, 
souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 

odst. l nařízení GDPR. což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti 
o poskytnutí informace v souladu S § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Povinný stıbjekt pıˇoto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace 

upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle 

čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný 

subjekt má za to, že tímto ı`ozhodnutím současně žadateli nijak výı`azně neomezil obsah poskytované 
informace. 

Povinný subjekt se v této věci také zabýval testem proporcionality, který se obecně aplikuje ve 
třech 

krocích. Prvním krokem je tzv. test vhodnosti, tedy jinými slovy odpověď na otázku, zda je omezení 

limitující lidské pı`ávo (v tomto případě právo na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny) způsobilé 

dosáhnout požadovaného cíle. V rámci dı`uhého kroku, tedy tzv. testu nezbytnosti, je zkoumáno, zda 
neexistuje takové opatření, které je způsobilé dosáhnout stejného cíle přinejmenším ve stejné 

míře 

a přitom je šetrnější vůči omezenému lidskému právu. V třetí fázi testu proporcionality (někdy 

nazývána jako test proporcionality SI/“I'c[o .sˇensı/, tedy test proporcionality v užším Slova smyslu), 

dochází k samotnému měření mezi lidským právem ajeho omezením na jedné Straně a na druhé Straně 

mezi jiným lidským právem či veřejným zájem ajeho naplněním na úkor omezeného lidského 
práva. 

K otázce vhodnosti omezení pı`áva na informace má správní orgán za to, že neposkytnutí informací 
žadateli je vhodným a v celém kontextu dané situace nevyhnutelným postupem,jelikož právě a pouze 

neposlxýtnutím těchto osobních údajů dojde zároveň k jejich ochraně. 

Z hlediska druhého kı`oku testu proporcionality, tedy tzv. testu nezbytnosti, je na tomto 
místě třeba 

konstatovat, že šetrnější či méně omezující opatření v této situaci spı`ávní orgán Z hlediska 

požadovaného cíle nespatřuje. Správní orgán uvádí, že již sama skutečnost, že správní orgán neodmítl 

žadatelovu žádost jako celek, dokazuje, že se spı`ávní orgán snažil v co největší 
míře vyhovět jeho 

žádosti a tak jeho pı`ávu na informace. Vzhledem k tomu, že institut práva na poskytnutí 
informací 

je zásadně vázán tím, zda povinný Subjekt požadované informace poskytne či nikoli, 
a pokud ano, poté 

v jakém rozsahu, má správní orgán za to, že zde žádná alternativa, která by byla k omezenému 
právu
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šetrnější. neexistuje. Pı`oto je ı`oZhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací V požadovaném 
rozsahu jedinym ınožnym postupem v dané veci. 

Z hlediska třetího kroku daného testu, tedy provedení testu proporcionality V užším slova smyslu, 

dochází k samotnéınu porovnání omezovaného práva na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny a práva 

na ochranu osobnosti, pı`ojevů osobní povahy, Soukroıní fyzické osoby a osobní údaje (viz § 8a odst. 1 

zákona 106/1999 Sb.). 

Správní orgán uvádí, že dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. 11. ÚS 517/99 je třeba (v souladu 
S rozhodovací praxí Ustavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva) ı`eflektovat - a to i při 

aplikaci komentováného ustanovení § Sa zákona č. 106/1999 Sb., že respektování soukromého života 
v sobě ınusí zahrnovat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů S dalšími lidskými 

bytostmi. Ochrana osobnosti a soukromého života fyzických osob proto nesmí být interpretována 
ı`estı`ikti\/ně; v konkrétních věcech bude vždy potřeba zohlednit všechny jejich individuální okolnosti 

a v hraničních případech Založit řešení na obecně akceptovanych pravidlech posouzení střetu práva 

na informace a práva na ochı`anu soukromého života, popř. osobních údajů v duchu zásady 

pı`opoı`ciona1ity (viz Fuı`ek, A., Rothanzl, L., Jírovec, T..: Zákon o svobodném přístupu k informacím. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016). 

Poskytnutím informací o osobních údajích jako jména a příjmení by mohlo dojít k identifikaci této 

osoby. přičemž specilˇıcláá je okolnostýkdy jsou na tyto osobní údaje vázány další údaje, např. 

o začátku pracovního poměru se zaměstnavatelem, pracovní zařazení těchto zaměstnanců nebo adresa 

trvalého bydliště či datum narození. Správní orgán dále uvádí, že vzhledem ke všem těmto informacím 

by velmi snadno mohlo dojít ke ztotožnění příslušné osoby. Jedná se O takové údaje, 
které mohou 

subjekt údajů Samy o sobě poškodit, a může být v zájmu subjektu takovéto informace veřejnosti 
nesdělovat. Navíc je třeba zmínit, že zadost žadatele prímo na tyto osobní údaje nemırı, ctmž 

je saınotné právo na informace v tomto konkrétním případě značně oslabeno. 

Na základě výše uvedeného a S ohledem na závěı`y uvedené ve vztahu k prvnímu kroku testu 

proporcionality, kdy na tomto místě na ně rovněž odkazuje, dle správního orgánu převažuje 
právo 

na ochranu osobnosti. projevů osobní povahy. soukı`omí fyzické osoby a osobní údaje 
nad právem 

na informace. 
øv 

vı 

S ohledem na vyse uvedené povinny subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že zadost 

žadatele O poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, 

obsažených v textu protokolu o kontrole l\/Iěstského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí 
ze dne 

19. 4. 2022 pod čj.: l\/IUKK/17774/2022. \/ souladu S § 8a zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném 

přístupu k informacím ve spojení S § 15 oclst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k 

informacím částečně odmítl a zaslal žadateli pouze anonymizovanou kopii požadovaného. 

1§Jvo`4'ą` \ 

Pouče 
Žadatel může podle § 16 zákona o Svobodnéın tupu k informacím a následně podle zákona 

č. 500/2004 Sb., spı`ávní řád, ve znění pozdějších dpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u 1\/lěstského úřadu Kadaň, odboru 

životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto 

ı`ozhodnutí. 

4; if) .tŤ'ë.fl10 L7 ˇ 

_“ D Š' 

íg,,Jıı~ ıaj \ 
vedouci odboru zivotního prostředí 

Rozdčlovııík: 
Obdr“ı.ı do vlastních rukou: ~
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MěSÍfS1<ý úřad Kadaň lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

__,_;z- 

()‹l|)0ıˇ 'ˇ/,ì\`‹›íııího pıˇOStř“c‹Ií 
MUKKXŰUI-XÍNC 

[\'ıh~øvć~nžnnč5flı,4320ı Knflızm 

Č.j. : ı\/IUKK/17774/2022 ›- 88/lf) 
S1). zn. : ŽP/ l l2/2022/Slav 
Vyřì7,\ıje Z Eliška S|a\Iíl‹0Vá. DÍS. 
Spa../Sl‹.ˇ/.. : Zíll .2/V5 
Tel. : 474 319 557 
Evıııżıìl Z cliskzı.Slžıvikovıı@mcSto-lšflılan.cı 

mxnnn z \‹>[ 4. 2022
0 

Protokol O kontrole 

l<onıı`oIzı je pıovoılcıııı nu Z.žšl‹ladC~ usı. § 15 písm. cl) bodu 2 ˇ/.čìlšona Č. 33411992 Sb., 0 ochmnč zemědělského 
půılııího fondu. ve znění pozćlëjšíclx pıˇ`ć(lpìsů (dále jˇćıı Záláon O Oclıraně ZPF), a procesnč se řídí Zákonem 

Č. 2.`›5!2() l2 Sb., O kontrole (l‹omı“oíní řád), nestanoví-li jiný právní předpíSjin‹'ıl<. 

l(Oıı[rolující orgán Z lvíèvsíský úřacl Kadaň, odbor Živoınílıo |Jı“Ostíˇ€dí 

Koııtrolnjící : Eliška Slavíková, D18.. 

Koı\tı'olo\“z\ná Osoba : Duben l<o\./ářslšá s.r.o.. lČ: 287 08 9545. Tovžııˇní 227. 431 86 Kovářskžı 
..í\*l'‹ınìpula(žní píochzı“ nn p.p.o. 7652 \* í‹.ú. l<ováí“sl‹ž\ 

Fxf“/ìclšá osoba řítoıımıı na místě lšoxıtrolv Zu l‹Oııtı“o|0vżınou osobu dále 'en ,, ovinııá osoba“ , až 'e 

. D 
4 

.
J 

přítonnın na místě podle § 5 odst. 2 koııírolního řádu: 

lL`‹J'“““'= l>*“'i<l ““““`Š\ 

l>ı`\*nim l<.oııIı`olním í'ıl<oncm. jín“\'Z došlo k Zżılıájćšní k‹_mIı`ol)~', bylo oznámení O Zahájení kontroly vydané pod č.j.. 

ı\flUl<.l<v“'l7l<>7/2022 -- 88/lf) ˇ/,e dne l2. 4. 2022. clomčené. l<omrolO\'ané osobě proStřednìc\;vím datové schránky 

dne IR. vl. ?.()'2.2. 

Před ıııčí lšoııírolyz 
Dodržování podmínek uvedených V ı`oZho‹lııutí ~ souhlasu S odnětím půdy ze Zemědělského půdního fondu 

\'ydê\nćho lvíčsíslšýın úıˇmlrım l<ž\‹l2\ň Zu dne l8. 3. 2020 pod MUKK/51440/`20l9 ~~ 88/l9 (V6 věci 

..l\/íż\ı\ipulčıční ploclızľ' na p.p.č. 76572 v l<.ú. Kovžıřsl<€'\). které nabylo právní mocí dne 7. 4. 
2020. 

Fyzlclšá l‹0ım`olıı byla |)ı`o\'e(lcna na místě dne: 19. -4. 2022 V čase od 10:30 h do 11:15 

Přccl Zžxl\č'ı_icııı'm lšoníroly na místě se Zaıııčsınflıılšynč š\/lěstského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, 

prokázala pověřením lše l‹ontı`ole Č. 2fl'7,PF/2022 Ze dne IE. 4. 2022.

l



‹.~.~\ „. ~‹.z z„„„.._.„ .,„_...____.,„_____. ,__,__„ ______ ,„ 

Při l‹0nlıˇ‹›le lJ_\ˇ`lu /.jištčnuì 

l)lc \_\*šL“ flıxeúlęlwlın ı^L›/lznnlııuıí ,\fl{“SıSlxˇélı‹› L'ıı"ı:‹lu l\';ıxlı\ı`ı Zx* fllnc l8. 3. `2l')2U` pod š\/'IUKK/5lćıLl0/2019 -- 

88 lv. h_\l mlùlcžı úoıılllzıs x fllućzlsııýnı Oılnčıim ıcıııěúlèlslšć půdy (0 \-›ýıııćřš-2 l97 ıııìˇ) ze Zcınčclčlslšćho půdního 
lìmıln vc \`C`cl .,x\-lılniplılzlüní plucllčı" nn p.p.č. 7‹'›5~"3 \› lx“.l'ı. l<u\-ı'ıí`Sl‹ž'\. 

l>ıˇ“ťdpz›I‹lúdzıııžı Llnlxı xln›L"ı\żšnLı'~ll‹.› Oclnèıı' činí 30 lcl zı má lšýı ulxˇøııćenčı ıxzluıltlvčıcí podle Sclı\“álenćlı‹› plánu 
ı^›;lx\ılıı\zıx`„`. l‹l€ı`_\' l\_\l .\`cl\.`xžˇılcı\ xpnlıı š \*_\-fllıˇııılııı Snıılılšlsıı lš çlmščısnćımı Oálnčlí (rozlıoťlııuıí ze dne 18. 3. 2020. 
,nnl \zu‹Kı< .<ıAš.u› :‹›š“› xx ı‹››, 

l\' =.ı\‹\ìx“nuııuı .~,‹`vulıž„xxu lˇ\_\ ln |›š"n:hlťpSı'lı\żı plzııbzı \›ıl\\›nlu ı`‹›/lˇmnlmılàm l\~'lC“.‹ıSlxćln“› ùřćıdıı Kıldżıù. ze dne ll). 8. 2020 
pnfll ‹`:j.ı \‹ll`l{lá .šfľıťffl _*‹`\,“.‹' 88 IS ve \)"šl ?(›.~ l\ˇC /,zl rolú flˇln ılflb) ulxˇonůeııl ı`ekLılIi\'čxcc. l..lvcclená výše odvodu 
sv ııc/mëfniláı. 
Ĺ.ì\ eılcıısì ččlstluı je ze Sııwıııy pmiııııć ‹›SDb_\j pı`zı\`iLlclııč“ lmı7,mıż\. 
llwılusıć ıˇn/_lm‹lııuıi l\_\`l‹» Au >`ıı`z“ılL\, p<›\=innć usnlzx pí'cnl|‹_›žcm›, 

Bùlıem ıćšu lácmııˇoly si ‹›ı`g:'uı ‹›clıı`žıııy Zerııčılělsláèlıo püúlnıˇho fondu \-`yı7.Z'ıclčıl protokol O ııaklêldáııl S Ornicí, tento 
mu lw}l 'fc slıˇżıny p‹›\`ìnmˇˇ ‹›SOl›_\ pı"c‹ll‹›'/ˇ.en žı byla také p‹Jí`í/.ena kopie tohoto protokolu. 
läúpíe ;\mı‹›l‹‹`›lu O ııèıklzˇuìżìčıí S Ornlcí bude Spolu S límw pı“0lOl‹Olcm uložená u Oı`gž'ııııı Oclımn)-= Zeınčclèlského 
pmlıılllu llıııálšı. x>nll`v›<›ı`šx 2š\ulníh‹› pl`‹›Sıı"uılí. è`vlčSı1fl'l‹.ćlm \':ı"Z\<lLı l§zs‹*lż\ı`ı. 

()ıˇť,::'ııı \›L`l`zı`žm_\ /ušıìčılćlhlxćlıxı pùčlııílw l`‹›nLlu pı'u\~ˇcLll \' ıcrćnu lšoıˇıımlıı plnění podmínelxˇ dle Souhlas S dočasnýnı 
oálnèlíın ze xlnc lä. 3. 3030. pučl š,_i, =\-'ll_ìl§l{.='5l=l4(`)Í3[>lŠ) - 88x l 9 n IO Zzı přít‹›mn0Sll pO\-'innć Osoby. 
Bèlleııı lx‹ˇ›nıı`‹\l_\“ lyx In xvˇiı/,uť\lıı(` “/.lx`‹;›ıšlı`‹›l0\““č'ıı1l› \Q\-`Znż\Ccní xllmıjc /,č'ıb0ı`u ‹l0ča.snélıo odnětí a Skıývkfı Omìce. 
()lıı`:\ı\iıřcııı' flláwzısııćllo /.ć`ıl\‹ˇ›ı^\ı bylo. \* ılolıč pra“ áclùni lx/Omı'0l_\-`. v ıcrćııu \f_\'ˇ/_ııač<:nO pomnci kolíků a smv 
\“ ıcı`‹;Í`nu l›nlpı›\=l<l“„ıl :umu ıılš byl ıl‹›Cž\5x\_\Í= /,ıìbur p‹;›\Olcıš nllc \~`§~LlzıııćlıO Soulılšısu. 
.\`l‹ı^_\"\l\“z:`ı ‹›ı“nic“„› ląx lu, \ ćl pı“‹.ı\:'*.‹lùní l‹‹1›mı`Ol). uınlsšćıızı \> .\“„ˇ\›`áfı'u/.ápııćlııim rohu plochy dočasného odnětí, na 
.\l‹ı`_\'\v‹:c uıˇııicc nulı_\.l §_\-žılrııýç ~„}`.×|~._\I |.\lc\/clć. 

Snulılııžn lx çlšıăııššııcımš uxln-už byl mližlczı /,šı Cıđfclcm \_\ ıš“/.ìlí léto ćılsži p0zı"nılxˇu jako mimipulačııí plochy. k tomııto 
Lˇıùcřu. lu ılOČč“l>:ılC` ššxlžìısčżı i`{x:šž [m/cmlxˇžı pi“. ÍPÓSÍÉ \ luk. lá‹›\›ıˇll`Slx“z`\ lúkć ııžíväımı. 

7;,“ 
ť`;‹ 

ž 
/.fl'ı\i`r`. 

l lìùlıvm l‹x›nIı`‹›l_\ ;*,:"x*xllx›;ˇiš“.ı pm äımšl ‹›.~;ob[ı \=išecl\ıı_\` p‹›7,zınlO\“zmC p‹›‹ˇllš|aıl)›. byl Zk0mı`Dl0\/fm Stav Skıývky Ornice 
zl \'§Z.ı1ııtcııl Lluůflánćlıu /.ıììwıˇšı '/.n:m‹`1~(lělSl<ć půcly v tcı`ćııu. lxˇhly Oıˇgim oclwany zcmčdëlSl<ćhO půdního fondu 
ıılžıšlılťálżıl. že h_\“ nl‹»n`ìız`±ˇ/.clo l‹ ncplııění p‹›dmínel<. dle ııılčlfl`nćlı‹› Souhlzısu S cločżısným odnětím Z/.emědëlskć půdy 

Z.Oı\ˇ\C“xl^L-l<l‹Clın pnálmˇlm lbmllı ze Llnc 18. 2020. pod Č._i. ,\‹1lřl<l\'.ľ5lfll-l(l,/ÍłOl9 ~ 88/l9. 
/Q Slıˇžm_\ n‹“g_;›'šıııı xlnˇlııwˇıııj. /€mć<l0l±šl„{*lı‹› püxlııšlıo lbmlıı byla Sálčlcııo. Ze (lzılší l<Omı`Olêı bude pıuvećlena za rok. 

/,ž'\\“(`ıˇ n mm. zżlıx pí`š';ı \ iıılšćııı ı`n7..Sčıluı l‹Onlı`Olní ‹›ıˇg;ln p0\“„ıżaı_}e zjišıčnć při l<0n\“ı`Ole Zn porušení ustanovení 
pı'žlvnl‹.~lš pwfllpisıı. uůìna' l<‹ııı1ı“‹;›lı/ıí ‹`›ı`gá7m po 3>ıˇO\fél“cııl \-ˇšćcll Llnclčıleùnč pl°ccllc›Žcııýcl1 pOcll‹ladL°ı a rozhodnýclı 
Sl‹\ıleđ:n‹›×“uˇ. lˇ'ı^‹.›ıul‹Ol ‹› lxnıılıˇxılc ‹›l>Sz\lm_jici l<nnır‹_›lní zjišııčııi bııclc doručen lšontıˇolovflnćmu du 3() dnů Ode dne 
Lı.x'l<=„\ıı=:ČnC“nl poslťnlııilıflı lxmıI:^‹›l‹ı\“;ınćll0 L'ıl<‹›nu. 

l\'unEıˇ‹›lš\l /_}iž`nlćı“ıi x›lı~‹zl17_unı'i \= pı`‹lı‹`›lx'‹ılu O lx“‹ıš“.lı`nlx`_ l\<›mı`‹\lnl n\x“5_[ı“ˇ\ı\ ‹lOı`\ıćí l‹oı\Iı'OlOvané osobě, která bude mít 
pı`a'\\n\ pnxllť ušl. -5 U l‹nıılıı“\›lıı2'lm í“ı"\‹lu poálžıl prml Iáúııllmlılíıım Zjlšlčııí u\fe(lcıı)'^m vpı`oI(›k0l\ı 0 kontrole 

<›LlLı\mlı1ùm'“ mˇžmıIlš_\ ls ìlšulů lř Llmı :Klc álııť ılı›ı`LžCcnl_ [mlšlıxl Im-ìušx,l'n` »ˇ pı'‹›t0l‹‹1›lu Slzııııwcııžl lhůta delší. 
\=' pıˇ(ıl.\‹1*l\ıš lxflımmljv by lšl puí`í7<:ıw lšupic pı“Oı‹›l‹Ošu O ııżılżlılfllz-ìılí S Ornlcí. 

P‹›ılpl\` l‹‹›ıııı`ı›lııjı'K`í ,z“' 

Iłlišluı Slı\\`Íl‹‹.›\'ťı. l)i\ `ì`\.

l 

Osnhıı příluımız-'ı l‹ı^›nlı'‹ılť za uS‹)l„›u

'l
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Pf0L2ł‹_.Q.*9.nš1łSJ_àđů“_L€2[“i'=í 

\/edeıw na øˇčàkiadě Souhìasu S (iıüàššfšıˇıý/ı“rı Oúrıètiııw, ktćižry vydal MěÚ Kadaň dne 18. 03. 2020 pod Č.j 
ML_H<\‹1,›"'»š'ì‹ìzI\(')/2()1l9 -fl 88/19 S pııíwıìí mocí 07. 04. 2020 

parıełın zjżšàťyž '/O5/2 

\<úìˇ<ı*štıˇćıš““zzˇ uzemi: Kox/aıˇslščä 

vyı*“.‹ľ“ı^(~. 7ašxn:_>ı'uż '19/m' 

:iın-nzx: DABEN Kov/Í\ŘSı</x flxzø. 

Skrývka Ornìce 

dauım: il. Aš. 2020 

mısm žıř<.“K.z=ć›fıš: Sm/eı'OZ:äDa€lı'ıí roh parceìy 765/2 v rámci p\Ochy dočasného záboru 

plocha €ì‹‹›|_ıOnše: 20 m' 

Činnost na deponiì 

datıımt Qì. 09. 2020 

OCh')ì‹,>\./‹»`h›1ž;_Oščžtfeıìı “;ì<ı`\;‹'*-/kv 

datum: (Í,'›‹"ì. O-'L Z021 

‹'›Šhšm`-nv ~;›‹\ı`ˇ;›\Jl<y {pı'O|‹\/|)í“3ní povrchu) 

datum. 08. O8. 2021 

Ofiipševžžšıžm ı~ pı`Ol<\,/pření

.Ě



r___,.._....__....___..._»»... 4 

datıżm: K219 ì(Ĺ). 2021 

OCìpř€›\.fı?i‹ m 

datum VŠ) O4. 2022 

;Jı“‹1›ł_›‹žł~.I.;‹ ívìvíì K.fl‹ˇìm'\ 

Dı'Ot‹›ì<ı`żł O nakládání 5 Orıˇı'ıcí byì předložen ke kontrole 
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