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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 6. 9. 2017 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí podkladových materiálů k Programu zlepšování
kvality ovzduší pro aglomeraci Brno Ve své žádosti požadujete poskytnout konkrétně tyto
informace:
Část 01 – popis řešeného území
Část 02 – Analýza úrovně znečišťování (Emisní analýza)
Část 03 – Analýza úrovně znečištění (Imisní analýza)
Část 04 – Rozptylová studie
Část 05 – SWOT analýza
Část 06 – Vyhodnocení opatření přijatých před zpracováním programu
Část 07 – Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší
Dále požadujete poskytnout tyto v PZKO citované dokumenty:
-

-

Projekt TA ČR TA01020500 Podrobný emisně-imisní model ČR pro současný stav
a výhled do roku 2030 a nástroje pro podporu rozhodování v oblasti ochrany
ovzduší, 2011 – 2014
Projekt TA ČR TA02020663 Zmapování a pasportizace neevidovaných plošných
zdrojů emisí tuhých částic, 2012 – 2014
Projekt ČHMÚ „Analýza možnosti a dopadů rozšíření emisní databáze o evidenci
fugitivních emisí a využití těchto údajů ke zpřesnění prostorové interpretace
naměřených dat“, 2015
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V příloze Vám vzhledem k velikosti požadovaných dokumentů posíláme na DVD
podkladové materiály k PZKO pro aglomeraci Brno a rovněž projekt ČHMÚ „Analýza
možnosti a dopadů rozšíření emisní databáze o evidenci fugitivních emisí a využití těchto
údajů ke zpřesnění prostorové interpretace naměřených dat“.
Pokud jde o Váš požadavek na poskytnutí projektů TA ČR č. TA01020500 – Podrobný
emisně-imisní model ČR pro současný stav a výhled do roku 2030 a nástroje pro podporu
rozhodování v oblasti ochrany ovzduší, 2011 – 2014 a TA ČR č. TA02020663 –
Zmapování a pasportizace neevidovaných plošných zdrojů emisí tuhých částic, 2012 –
2014, MŽP nemá tyto projekty k dispozici. Tímto typem projektů disponuje Technologická
agentura ČR, na kterou Vám doporučujeme se v této věci obrátit. Z výše uvedeného
důvodu MŽP Vaši žádost o informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
odkládá.
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