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V Praze dne 
Čj.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
 

16. 2. 2017 
7782/ENV/17 

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 1. 2. 2017 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se informací k zřízení a dosavadní činnosti implementačních 

výborů k programům zlepšování kvality ovzduší pro aglomerace a zóny CZ01, CZ04, 

CZ06A, CZ06Z, CZ08A. Konkrétně ve své žádosti požadujete poskytnout zejména, nikoli 

však výhradně, tyto informace a dokumenty: 

-  Dokumentaci k zřízení jednotlivých výborů 

-  Informace o jednotlivých zasedáních výborů (pozvánky, program, podkladové 

materiály), zápisy a výstupy z jednání 

-  Informace k plánovaným zasedáním výborů a výhled činnosti na rok 2017 

-  Seznam pozvaných do výborů, seznam účastníků výborů 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Dokumentace ke zřízení jednotlivých výborů Jednání pracovních skupin se uskutečňují 

na  základě Statutu pracovních skupin pro podporu implementace opatření stanovených 

v  programech zlepšování kvality ovzduší, který je zveřejněn pod tímto odkazem: 

http://mzp.cz/cz/programy_zlepsovani_kvality_ovzdusi 

  

V příloze Vám posíláme informace o jednotlivých zasedáních výborů. Jedná se 

o  pozvánky a prezenční listiny. Dále Vám sdělujeme, že podkladovým materiálem byl 

vždy příslušný PZKO, který je zveřejněn na webu MŽP pod tímto odkazem: 

http://mzp.cz/cz/programy_zlepsovani_kvality_ovzdusi 
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Zápisy z implementačních výborů dosud nejsou dokončeny, a proto Vám je nemůžeme 

poskytnout. 

Další jednání implementačních výborů jsou plánována na jaro 2017, přičemž výhled 

činnosti stanoven není, jelikož se řídí aktuální potřebou implementačního výboru.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

Příloha: dle textu 


