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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 16. 2. 2018 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí veškerých materiálů vztahujících se
k projektům:
TUPA, spol. s r. o. – CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001084,
GRANITA, s. r. o. – CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001061,
Dřevozpracující družstvo – CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000260,
Pivovar Vysoký Chlumec, a. s. – CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001015
a
Elektrárny Opatovice, a. s. – CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000510

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ministerstvo disponuje k předmětným projektům pouze Rozhodnutími o poskytnutí dotace
(dále jen „RoPD“). V příloze Vám posíláme RoPD k projektům: Snížení emisí VOC
z provozu firmy TUPA s. r .o., Kardašova Řečice (žadatel TUPA spol. s. r. o.); Snížení
emisí ze sušárny třísek DTL (žadatel Dřevozpracující družstvo), a Ekologický program
Elektrárny Opatovice, a. s. – 2. etapa (žadatel Elektrárny Opatovice, a. s.), a to
se znečitelněnými údaji. Ministerstvo vydalo v této věci dne 2. 3. 2018, pod č. j.
MZP/2018/130/183, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu práva
na ochranu osobních údajů, které Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb.
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Pokud se jedná o poskytnutí RoPD k projektům Granita Skuteč – modernizace odprášení
lomu Chvaletice a Rekonstrukce zdroje páry a technologických rozvodů Pivovaru Vysoký
Chlumec, a. s., žádosti o podporu byly žadateli staženy, z tohoto důvodu ministerstvo
RoPD nevydalo, tudíž Vám je nemůže poskytnout.
Ostatní materiály má k dispozici Státní fond životního prostředí ČR, na který jste se ve své
žádosti rovněž obrátili.
S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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