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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
 
Vážený pane magistře, 
 
odbor životního prostředí MěÚ Svitavy obdržel dne 24.2.2018 Vaši žádost o poskytnutí informací ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
týkající se zpřístupnění následujících informací: 
 
1. Zda a s jakým obsahem došlo v roce 2011 až 2015 k oznámení ze strany obce Radiměř, se sídlem 

Radiměř 170, Radiměř, PSČ 569 07, IČ: 00277258 (dále jen“Obec“) ohledně záměru (předchozím 
či následném) zavést suť na území obce Radiměř, popřípadě na jakékoliv území v působnosti 
Odboru životního prostředí MěÚ Svitavy (dále jen „OŽP“). 

 
K tomuto dotazu uvádím, že OŽP v uvedeném období let neobdržel oznámení Obce o záměru 
(předchozím či následném) zavést suť na území obce Radiměř nebo jiné území v působnosti OŽP. 

 
2. Zda a s jakým obsahem došlo v roce 2011 až 2015 k oznámení ze strany společnosti HIKELE 

stavební firma s.r.o., se sídlem Svitavy – Lány, Svitavská 522/54, PSČ 568 02, IČ: 26006111 (dále 
jen“Stavební firma HIKELE“), popřípadě právními předchůdci Stavební firmy HIKELE či jejími 
právními nástupci a/nebo ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a/nebo Adolfa Hikeleho, IČ: 11106808, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
PSČ 568 02 a/nebo ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
ohledně záměru (předchozím či následném) zavést suť na území obce Radiměř, popřípadě na 
jakékoliv území v působnosti OŽP. 

 
K tomuto dotazu uvádím, že OŽP v uvedeném období let neobdržel oznámení výše uvedených 
fyzických či právnických osob, společností či jejich právních předchůdců či nástupců o záměru 
(předchozím či následném) zavést suť na území obce Radiměř nebo jiné území v působnosti OŽP. 

 
 
 
 

 
 



 
3. Dále pak žádáte o poskytnutí obsahu případného čestného prohlášení o nezávadnosti takto 

zavážené suti, jakož i veškeré další informace, kterými v souvislosti se zavážením suti a/nebo 
jiného odpadu ze strany Obce, Stavební firmy HIKELE, xxxxxxxxxx, Adolfa Hikeleho a/nebo 
xxxxxxxxx, kterými OŽP disponuje. 

 
S ohledem na skutečnost, že OŽP nemá informace o výše uvedených záměrech zavést suť na území 
obce Radiměř, popřípadě na jakékoliv území v působnosti OŽP o uvedených subjektů a osob, 
nemůže Vám být poskytnuto ani prohlášení o nezávadnosti Vámi zmiňované suti či odpadu. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Antoš 
vedoucí odboru životního prostředí 

 


