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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 23. 5. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí seznamu
žadatelů a příslušných projektů, resp. žádostí o dotaci, které se aktuálně nacházejí
ve stavu „Žádost o podporu byla zařazena mezi náhradní projekty“ nebo „Žádost
o podporu nesplnila formální náležitosti“.
Konkrétně se Vám jedná o seznam žádostí v rámci:
1) Výzvy č. 05_15_03 s názvem „MŽP_3. Výzva, PO 1, SC 1.3, kolová“;
2) Výzvy č. 05_15_005 s názvem „MŽP_5. Výzva, PO 3, SC 3.2, kolová“;
3) Výzvy č. 05_15_007 s názvem „MŽP_7. Výzva, PO 3, SC 3.4, kolová“;
4) Výzvy č. 05_15_015 s názvem „MŽP_15. Výzva, PO 4, SC 4.4, kolová“.

Dne 6. 6. 2016 MŽP Vaši žádost prodloužilo v souladu s § 14 odst. 7 písm. a) zákona
č. 106/1999 Sb. o 10 dní.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V příloze dopisu Vám posíláme požadované informace ve formě tabulky, ve které jsou
však v rámci Výzvy č. 05_15_03 s názvem „MŽP_3. Výzva, PO 1, SC 1.3, kolová“, Výzvy
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č. 05_15_005 s názvem „MŽP_5. Výzva, PO 3, SC 3.2, kolová“ a Výzvy č. 05_15_007
s názvem „MŽP_7. Výzva, PO 3, SC 3.4, kolová“ vzhledem k právu na ochranu osobních
údajů a povaze informací, které byly předány třetí osobou bez zákonné povinnosti
a vznikly bez použití veřejných prostředků, znečitelněny údaje u několika žádostí. Z těchto
důvodů, a také z důvodu neexistence informací, vydalo MŽP v této věci rozhodnutí
o částečném odmítnutí č. j. 41455/ENV/16, č. j. 41457/ENV/16 a č. j. 41458/ENV/16, která
Vám budou doručena prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Ing. Vladislav Smrž
Náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí
a mezinárodních vztahů
Příloha: dle textu
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