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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 18. 4. 2018 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací v návaznosti na přípis
ministerstva ze dne 2. 3. 2017, resp. 21. 8. 2017, k plnění bodu č. 176 Aktualizace č. 1
PÚR ČR, který měl být splněn v roce 2016. V úvodu své žádosti připomínáte, že
z ministerstvem poskytnutých informací v srpnu 2017 vyplynulo, že předpokládaný termín
zveřejnění předmětné metodiky bude konec roku 2017. V souvislosti s tím požadujete
poskytnout tyto informace:

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 a vydání tohoto odborného podkladu ve Věstníku?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ad 1) Po zapracování připomínek Asociace krajů ČR, Hospodářské komory
a spolupracujících resortů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo kultury a Ministerstvo průmyslu a obchodu) k návrhu metodiky
„Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska
ochrany přírody a krajiny“ byl na základě žádosti dotčených stran znovu dne
29. 3. 2018 tento podklad rozeslán k připomínkám.
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Ad 2) K tomuto bodu Vaší žádosti vydalo ministerstvo dne 2. 5. 2018 pod č. j.
MZP/2018/130/338 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace z důvodu její
neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky.
Ad 3) Schválení tohoto podkladu nastane ihned po vypořádání a zapracování obdržených
připomínek, ke kterému dojde v průběhu měsíce května až června 2018.
Po schválení bude materiál zveřejněn ve Věstníku MŽP v nejbližším možném
termínu.

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