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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 15. 2. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k Aktualizaci č. PÚR ČR. Ve své 

žádosti se odkazujete na bod č. 176 Aktualizace č. 1 PÚR ČR, kdy je úkolem pro 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady „Navrhnout podmínky a zpracovat odborný 

podklad pro vymezování lokalit vhodných pro využití obnovitelných zdrojů energie při 

zohlednění územních podmínek pro zachování přírodních a kulturních hodnot a charakteru 

krajiny.“ Za tento úkol zodpovídá MŽP, ve spolupráci s MZe, MPO a kraji a měl být splněn 

v roce 2016. Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace:  

1. Jaký je aktuální stav přípravy odborného podkladu dle bodu č. 176 Aktualizace č. 1 

PÚR ČR v rámci MŽP? 

2. V případě, že byl tento odborný podklad již jakkoliv schválen, žádáme o jeho 

poskytnutí. 

3. V případě, že tento odborný podklad dosud nebyl schválen, žádáme o informaci, kdy 

se předpokládá jeho schválení a zároveň o poskytnutí jeho návrhu ve znění k době 

podání této žádosti. 

4. Žádáme o sdělení, kolikrát a kdy (v jakých termínech) se sešla tzv. pracovní komise, 

která se zabývala nebo nadále zabývá přípravou odborného podkladu. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Ad 1) Uvedeným odborným podkladem je návrh metodiky „Vyhodnocení možností 

umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny“. 

V současné době probíhá vypořádání připomínek MZe. 
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Ad 2) Na materiálu MŽP pracuje, dosud není schválený, tudíž Vám ho v tuto chvíli nelze 

poskytnout. 

Ad 3) Materiál bude připraven ke zveřejnění pravděpodobně v 1. pololetí roku 2017. 

Metodika bude uvedena ve Věstníku MŽP a na webových stránkách MŽP.  

Ad 4) Pracovní komise k tomuto úkolu nebyla ustavena.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 


