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Žádost o poskytnutí informací týkající se ohňostroje ve Františkových Lázních 

 

Dne 21. 05. 2018 jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 

žádáte o následující informace:  

,,Dne 19. 05. 2018 cca od 22:00 hod. do 22:15 hod. byl ve Františkových Lázních realizován 

odpal ohňostroje, přestože ve Františkových Lázních v současné době hnízdí pár čápa bílého 

(Ciconia ciconia) – zvláště chráněný druh volně žijícího živočicha – důkaz: databáze na 

stránkách http://cap.birdlife.cz/detail-hnizda?id=275 a přiložené fotografie. 

Žádám proto příslušný Krajský úřad Karlovarského kraje, aby mi sdělil zda byla 

organizátorovi, pořadateli a objednavateli tohoto nesmyslného, drahého a životní prostředí 

poškozujícího ohňostroje vydána ve správním řízení výjimka podle ust. § 56  

ze zákona č. 114/1992 Sb. z. v novelizovaném znění. Pakliže tato výjimka ze ZOPK byla 

příslušným správním úřadem vydána, žádám tento úřad o zaslání fotokopie této výjimky  

či tohoto rozhodnutí“. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že pro ohňostroj ve Františkových Lázních ze dne 19. 05. 

2018 si pořadatel akce 

o  výjimku z ochranných podmínek podle § 56 zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v tomto roce 

nepožádal.  Současně uvádíme, že „upozornění“, které jsme tehdy adresovali pořadateli 

pod naší zn. 

o nutnosti dodržení zákona o ochraně přírody a krajiny, se 

vztahovalo na situaci, kdy se místo odpalu ohňostroje nacházelo v lokalitě multifunkčního 

hřiště,  cca 190 m vzdušnou čarou od hnízda čápa. O pořádání ohňostroje dne 19. 05. 2018  

a o místě odpalu s ohledem na vzdálenost od hnízda čápa jsme pořadatelem informováni 

nebyli. 
 

S pozdravem    
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