Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 12. července 2018
Č. j.: MZP/2018/130/494
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/252
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Bokotejova@mzp.cz

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 27. 6. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o problematice světelného znečištění
v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 21. 3. 2018, č. 185, o řešení
problematiky světelného znečištění.
Ve své žádosti požadujete poskytnout informace o:
1)

Možnostech vydání metodického pokynu pro autorizované osoby ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., k předcházení světelnému znečištění.

2)

Podrobnostech a poskytnutí podkladů k zadání výzkumného projektu z programu Beta TA
ČR řešícího vliv světelného znečištění na druhy, společenstva

3)

Informace či Vaše stanovisko o prověření možnosti využití § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
jako nástroje plošné ochrany krajiny před vlivy světelného znečištění při hodnocení nových
záměrů

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Možnost vydání metodického pokynu pro autorizované osoby ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., k předcházení světelnému znečištění byla prověřena. V blízké době
bude formulován obecný metodický pokyn pro autorizované osoby, tak aby aspekt
světleného znečištění byl v rámci posuzování důkladněji hodnocen. Po získání výstupů
z výzkumného projektu z programu Beta TA ČR bude dále prověřena možnost další
konkretizace výše zmíněného metodického pokynu.
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Ad 2) V tuto chvíli disponuje MŽP pouze výzkumnými záměry, předmětné zadání výzkumného
projektu je nyní řešeno s Technologickou agenturou České republiky, kdy se jedná
o vhodném způsobu zpracování výzkumného tématu. V příloze Vám posíláme výše
zmíněné výzkumné záměry.
Termín dokončení a prvních dílčích výsledků se bude odvíjet od přihlášení řešitelů k výše
zmíněnému výzkumnému projektu, minimálně však 2 roky.

3)

Možnost využití § 67 zákona č. 114/1992 Sb. jako nástroje plošné ochrany krajiny před
vlivy světelného znečištění při hodnocení nových záměrů je obsaženo ve výzkumném
projektu a bude se odvíjet od vyhodnocení výzkumného projektu podaného do projektu
Beta TA ČR.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Příloha
Dle textu
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