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V Praze dne 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
 

4. 5. 2018 
MZP/2018/130/303 

Mgr. Bokotejová 
267 122 054 

Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 19. 4. 2018 Vaši 

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

ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti žádáte: 

1) O zaslání pravomocného rozhodnutí ve věci samé, které by mělo být vydáno ve věci 

právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem 

Pražská 1321/38a, Praha 10, a které se týká odvolání této právnické osoby proti 

rozhodnutí ČIŽP, č. j. ČIŽP/41/OOH/SR01/1317346.004/15/PSJ, ze dne 6. 3. 2015 

2) O zaslání pravomocného rozhodnutí ve věci samé, které by mělo být vydáno ve věci 

právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem 

Pražská 1321/38a, Praha 10, a které se týká odvolání této právnické osoby proti 

rozhodnutí ČIŽP, č. j. ČIŽP/41/OOH/SR01/1508626.003/16/PSJ, ze dne 13. 10. 2016 

3) O sdělení, zda ve věci sub 1) či 2) byla shora uvedenou právnickou osobou podána 

správní žaloba a případně pod jakou sp. zn. je jakým soudem vedena, či zda již bylo 

řízení skončeno 

 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) a 2) K tomuto bodu Vaší žádosti ministerstvo vydalo dne 4. 5. 2018, pod č. j. 

MZP/2018/130/349, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu 

rozhodovací činnosti soudu, které Vám bude doručeno prostřednictvím 

datové schránky. 
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Ad 3) Ve vztahu k rozhodnutí ad 1) byla podána správní žaloba u Městského soudu 

v Praze, ev. pod  sp. zn. 6A 20/2016. Tato věc není dosud rozhodnuta.  

 

Ve vztahu k rozhodnutí ad 2) byla podána správní žaloba u Městského soudu 

v Praze, ev. pod  sp. zn. 3A 164/2017. Tato věc není dosud rozhodnuta. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


