ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení
tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

13. 6. 2016
39438/ENV/16
Helena Bokotejová
267 122 054

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Vážený pane řediteli,
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 3. 6. 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 tiskové zprávy reakce
MŽP a SFŽP na informace o údajně nevyhovujícím kotli na seznamu doporučených
výrobků pro tzv. kotlíkové dotace, která byla uveřejněna 30. 5. 2016 na webových
stránkách MŽP ČR.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací:
1)

sdělení názvu a sídla zahraniční zkušebny, které MŽP ČR zadalo vypracování
uvedeného posudku,

2)

zaslání kopie zadání uvedeného posudku,

3)

zaslání kopie uvedeného posudku, pokud již byl MŽP ČR doručen, případně
o sdělení, kdy má být MŽP ČR doručen,

4)

a také zaslání kopie již provedeného posudku ze Strojírenského zkušebního ústavu
v Brně.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP požadovanými informacemi a dokumenty nedisponuje, nemá je ve fyzické ani
elektronické podobě. Váš požadavek spadá do působnosti Státního fondu životního

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

prostředí ČR, na který Vám doporučujeme se v souladu s § 2 odst. 1zákona č. 106/1999
Sb. obrátit.
Z výše uvedeného důvodu MŽP podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši
žádost o poskytnutí informace odkládá.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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