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.:

21. 7. 2016
47177/ENV/16
Helena Bokotejová
267 122 054

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 7. 7. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací:
1) Jakému odboru, případně oddělení náleží vyřizování agendy žádostí ve věci uplatnění
nároku na náhradu (zadostiučinění) nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem?
2) Je Váš úřad příslušným úřadem pro vyřizování výše označeného nároku podle
ustanovení §31a zákona č. 82/1998 Sb. v případě uplatnění zadostiučinění za vzniklou
nemajetkovou újmu nesprávným úředním postupem Městského soudu v Praze jako
správního soudu (v důsledku nepřiměřeně dlouhé délky soudního řízení v prvním
stupni) při žalobě proti rozhodnutí žalované České republice - Ministerstvu životního
prostředí?
3) Byl od roku 2010 včetně návrh na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu
nesprávným úředním postupem podle ustanovení §31a zákona č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem, proti Vašemu úřadu uplatněn?
4) Žádám o poskytnutí v anonymizované podobě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu
10 č. j. 34 226/2006 ze dne 2. 3. 2011 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j.
11 C 32/2013 ze dne 10. 10. 2013 (poskytnuty na základě žádosti o informace jinému
žadateli v odpovědi Vašeho úřadu č. j. 88173/ENV/14 ze dne 18. 12. 2014).

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

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Vyřizování agendy zmíněné v bodu 1. náleží odboru právnímu a řízení státní
správy.
Ad 2) Ministerstvo životního prostředí není příslušným úřadem k vyřizování nároků podle
§ 31a) zákona č. 82/1998 Sb. v případě nesprávného úředního postupu Městského
soudu v Praze jako správního soudu v žalobě proti rozhodnutí žalované ČR – MŽP.
Ad 3) Ano, byl.
Ad 4) V příloze tohoto dopisu Vám posílám požadované dokumenty.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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