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Městský úřad Lysá nad Labem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
 

 

Spis. zn.: MULNL-OVŽP/55744/2021  

Naše č.j.: MULNL-OVŽP/289/2022/Sam  

Vyřizuje: Ing. Diana Samková 

Telefon: 325 510 286 

E-mail: diana.samkova@mestolysa.cz 

Dat. schránka: 5adasau 

Datum: 03. 01. 2022 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací o životním prostředí dle informačních zákonů  

 

Dne 05. 12. 2021 byla MěÚ Lysá nad Labem, Odboru výstavby a životního prostředí (dále jen 

„povinný subjekt“) doručena žádost o informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, případně i zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Požadovaná informace: 

 

Žádáme o: 

1. Zaslání veškeré dokumentace, kterou vede Váš úřad k vyhlášení registrovaného 

krajinného prvku příp. vyhlášení maloplošného chráněného území dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (viz § 14, § 36, § 38, § 40, 77a) na 

předmětném území Žabáku.  

2. Zapojení do jednání správního orgánu o opatřeních na předmětných pozemcích, jakož o 

informování o výsledcích jednání správního orgánu s dalšími zainteresovanými stranami.  

 

Poskytnutá informace: 

 

Povinný subjekt vyhodnotil žádost dle jejího obsahu jako žádost o informace o životním 

prostředí a ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) bodu 1. zákona č.123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 Sb.“) 

poskytuje informace Vámi požadované v bodě 1. v příloze tohoto dokumentu. 

 

K bodu 2. Vaší žádosti ze dne 5.12.2021 sděluje, že informace Vám již byla poskytnuta 

dokumentem č.j. MULNL-OVŽP/65434/2021/Sam ze dne 16.8.2021. Povinný subjekt 

opakovaně sdělujeme, že odpověď na otázku k bodu 2., kde žádáte o zapojení do jednání 

správního orgánu o opatřeních na předmětných pozemcích, jakož o informování o výsledcích 

jednání správního orgánu s dalšími zainteresovanými stranami se nevztahuje k zákonu č. 

123/1998 Sb. § 2, protože záležitosti týkající se  zapojení spolku do jednání o opatřeních na 

předmětných pozemcích nejsou v přímé souvislosti s otázkou životního prostředí, tak jak je má 

na mysli výše uvedený zákon. Žádost zjevně směřuje do oblasti komerční, k získání informací o 

jednáních a možném nakládání s pozemky města Lysá nad Labem, proto informace poskytnuty 

touto formou nebudou.  

MěÚ Odbor výstavby a životního prostředí, nedisponuje žádnými vlastními pozemky. Pozemky 

jsou ve vlastnictví Města Lysá nad Labem a nakládání s nimi přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., 

https://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=pp141262-6-&s=z&x=-&f=135274#§ 2
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o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výhradně zastupitelstvu. Orgán ochrany přírody, či 

Odbor Městského úřadu Lysá nad Labem, nemůže ukládat orgánům města, jak a s kým mají 

případně projednávat dispozice s pozemky. Zrovna tak orgány Města nejsou povinny orgán 

ochrany přírody o dispozicích s nemovitým majetkem informovat či jej dokonce přizvat k účasti. 

Pro získání informací o „lokalitě Žabák“ lze proto doporučit sledování programu zasedání 

zastupitelstva města Lysá nad Labem, jakož i úřední desku, kde má obec povinnost svůj záměr 

nakládání se svým majetkem zveřejnit – a to nejméně 15 dnů před tím, než o věci rozhodne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Diana Samková 

vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Dokumenty ze spisu MULNL-OVŽP/39169/2020/Sv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


