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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 18. 9. 2017 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, týkající se kampaně „Jezdím pro Brno“. Ve své žádosti požadujete 

poskytnout tyto informace: 

1. sdělení, kolik finančních prostředků bylo do data podání této žádosti vynaloženo na 

kampaň „Jezdím pro Brno“; 

2. kdo byl příjemcem těchto finančních prostředků, 

3. zápis z jednání orgánu, který shora popsané využití veřejných prostředků schválil. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) MŽP požadovanými informacemi v tomto bodě nedisponuje. Uvolňování finančních 

prostředků provádí Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) na základě 

průběžných žádostí o uvolnění finančních prostředků. V této věci Vám 

doporučujeme obrátit se přímo na SFŽP. Z výše uvedeného důvodu MŽP podle 

§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o informace v tomto bodě 

odkládá. 

Ad 2) Příjemcem je ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace. 

Další informace jsou uvedeny ve Smlouvě č. 07681562 o poskytnutí podpory 

ze SFŽP, která je zveřejněna v registru smluv 

(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1353758). 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1353758
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Ad 3) MŽP požadovanými informacemi nedisponuje. Posouzení žádostí v Národním 

programu životního prostředí se řídí směrnicí MŽP č. 4/2015 o poskytování 

finančních prostředků ze SFŽP prostřednictvím Národního programu Životní 

prostředí. Podle článku 6 této směrnice zajišťuje posouzení žádostí SFŽP. V této 

věci Vám doporučujeme obrátit se opět přímo na SFŽP. Z výše uvedeného důvodu 

MŽP podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o informace 

v tomto bodě odkládá. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
     vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 

 


