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Žádost o poskytnutí informací týkající se stanoviska 

 

 

Dne 01.04.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Po přijetí žádosti bylo zjištěno, že tato 

žádost nesplňuje veškeré zákonem stanovené náležitosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2) InfZ a na 

základě této skutečnosti bylo odesláno vyrozumění o doplnění požadovaných údajů. Dne 04.04.2019 

bylo doručeno Vaše doplnění žádosti.  

 

Ve své žádosti ze dne 01.04.2019 (po úpravě ze dne 04.04.2019) jste požadovala poskytnutí 

následujících informací: 

 

,,Žádost podávám podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím.  

 

Dotazuji se, zda již bylo v souvislosti se záměrem firmy F-Air na zřízení výcvikové základny pilotů  

na karlovarském letišti vyžádáno nebo zda již bylo Vámi vydáno stanovisko podle §45i zákona  

č. 114/1992, o ochraně přírody krajiny. Pokud již bylo takové stanovisko vydáno, žádám o informaci, 

zda a kde je možné získat jeho plné znění. Obracím se na Vás, protože jste příslušným orgánem 

ochrany přírody k vydávání stanoviska podle §45i v dané věci. Nutnost vyžádání stanoviska ještě před 

realizací záměru uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na jednání zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28. 2. 2019. Záměr, včetně 

jednoho z cvičných leteckých prostorů, má být situován na území ptačí oblasti Doupovské hory a to na 

území ve vaší kompetenci“. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v příloze této odpovědi na Vaši žádost přikládáme požadované 

stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem pro záměr ,,Základna letecké školy 

F Air na letišti Karlovy Vary“. 
 

 

 

 

 

 

 
Příloha: 

Příloha č. 1 - Stanovisko   


