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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 4. 8. 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 odbornému podkladu 

a podmínkám pro vymezování vhodných lokalit pro OZE dle PÚR. V úvodu žádosti 

připomínáte, že přípisem ze dne 2. 3. 2017, č. j. 11954/ENV/17, jste získali od ministerstva 

informace k plnění bodu č. 176 Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Z obsahu předmětného přípisu 

vyplynulo, že se vypořádávají připomínky Ministerstva zemědělství ČR a materiál bude 

připraven v 1. pololetí roku 2017. S ohledem na to, že již započala 2. polovina roku 2017, 

domáháte se poskytnutí následujících informací: 

 

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

PÚR ČR v rámci MŽP? 

2. Žádáme o poskytnutí návrhu odborného podkladu ve znění k době podání této 

žádosti. 

3. Kdy se předpokládá schválení tohoto odborného podkladu? 

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 současnosti jsou dopracovávány mapové přílohy metodiky, mj. i na základě 

připomínek Ministerstva zemědělství ČR.  
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Ad 2) K tomuto bodu Vaší žádosti vydalo ministerstvo dne 21. 8. 2017 pod č. j. 

MZP/2017/130/122 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu její 

neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky. 

Ad 3) Vzhledem k výše popsaným skutečnostem předpokládá ministerstvo zveřejnění 

metodiky do konce roku 2017. 

Ad 4) Pracovní komise k tomuto úkolu nebyla ustavena. 30. března 2016 proběhlo 

pracovní jednání za účasti dotčených resortů, zástupců Asociace krajů 

zodpovědných za plnění úkolu a člena Hospodářské komory ČR a Krajské 

hospodářské komory Karlovarského kraje Mgr. Jiřího Mračka. Další práce na plnění 

úkolu probíhaly v rámci v spolupráci MŽP s dotčenými resorty a nominovanými 

zástupci Asociace krajů ČR (Ústeckým krajem) formou ústních jednání či e-mailové 

komunikace.  

Jako doplňující informace uvádíme, že metodika nebude právně závazným podkladem, 

ale bude materiálem doporučujícím pro činnost orgánů ochrany životního prostředí. 

Metodika bude jedním z podkladů pro předběžné zhodnocení dotčení limitů ochrany 

přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu konkrétními investičními záměry, 

a v žádném případě nenahradí proces posouzení vlivů záměru či koncepce na životní 

prostředí, proces tvorby a schvalování územně plánovací dokumentace nebo následné 

povolovací procesy. Povolování záměrů budování obnovitelných zdrojů energie tudíž bude 

následně záviset na posouzení každého konkrétního záměru a splnění všech zákonných 

podmínek pro jejich umístění. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 

 


