
Žádost 1.3.2023   datovou schránkou 

 Informaci o tom, jaká povolení a jejich změny byly ze strany správního orgánu  
společnosti ve vztahu k  bioplynové stanici  vydány, včetně poskytnutí kopií těchto 
dokumentů, které má správní orgán k dispozici, 

 Kopii podání, včetně veškerých příloh (tj. zejména žádosti, projektové dokumentace, 
závazných stanovisek apod.) k bioplynové stanici. 

 

Odpověď 14.3.2023  datovou schránkou 

 Informaci o tom, jaká povolení a stanoviska byla ze strany správního orgánu společnosti 
ve vztahu k bioplynové stanici vydány, včetně poskytnutí kopií těchto dokumentů, které 
má správní orgán k dispozici  : 

Ve vztahu k bioplynové stanici Herálec vydal Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební 
úřad následující rozhodnutí: 

 Územní rozhodnutí - dne 10.12.2009; 

 Stavební povolení - dne 25.2.2010; 

 Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - dne 3.4.2012; 

 Kolaudační souhlas s užíváním stavby BPS silážní žlab -  dne 3.7.2012; 

 Rozhodnutí o zkušebním provozu - dne 26.10.2012; 

 Kolaudační souhlas s užíváním stavby bioplynové stanice - dne 19.12.2012. 

Uvedené dokumenty Vám zasíláme v příloze: z poskytnutých kopií dokumentů byly 
vyloučeny osobní údaje v souladu s pravidly, upravujícími jejich ochranu. 

 Kopii podání, včetně veškerých příloh (tj. zejména žádosti, projektové dokumentace, 
závazných stanovisek apod.) k bioplynové stanici, stejně jako vydaných rozhodnutí 
zdejšího správního orgánu: 

 Ve vztahu k bioplynové stanici bylo vedeno 6 řízení ukončených vydáním 
rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu – viz předešlý bod; 

 Ze sběrných archů ke spisům těchto dílčích řízení vyplývá, že předmětem Vaší 
žádosti je obsah celého spisu nebo jeho podstatná část -  po prokázání právního 
zájmu máte právo nahlížet do uvedených spisů v souladu s ustanovením § 38 
správního řádu, s tím je spojeno právo činit si výpisy a pořídit kopie spisu nebo 
jeho části. 

 V otázce uplatnění tohoto Vašeho procesního práva se můžete obrátit na 
příslušný správní orgán - stavební úřad MěÚ Havlíčkův Brod a po předchozí 
dohodě s oprávněnou úřední osobou lze ve stanoveném termínu nahlédnout do 
spisu případně uplatnit další práva s tím spojená  

 S ohledem na výše uvedené nelze v tomto bodu žádosti použít postup 
zákona o svobodném přístupu k informacím a je k němu vydáno a zasláno 
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 
 

 

 


