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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. 10. 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 bodu č. 176 Aktualizace č. 1 PÚR ČR,
podle něhož je úkolem pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady „Navrhnout podmínky
a zpracovat odborný podklad pro vymezování lokalit vhodných pro využití obnovitelných zdrojů
energie při zohlednění územních podmínek pro zachování přírodních a kulturních hodnot
a charakteru krajiny“. Dále v žádosti uvádíte, že ve Věstníku MŽP, ROČNÍK XXVIII – září 2018 –
ČÁSTKA 6, byla zveřejněna Aktualizace metodického návodu „Vyhodnocení možností umístění
větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny“. V souvislosti s tím
požadujete poskytnout tyto informace:
1.

Z jakých důvodů došlo ke zveřejnění Dokumentu až v září 2018?

2.

Z jakého důvodu není ve Věstníku ani v Dokumentu žádná zmínka o vztahu Dokumentu
k bodu č. 176 Aktualizace č. 1 PÚR ČR?

3.

Z jakého důvodu není ve Věstníku ani v Dokumentu žádná zmínka o podílu dalších
ministerstev (MZe a MPO) a případně krajů na přípravě tohoto Dokumentu ve smyslu bodu
č. 176 Aktualizace č. 1 PÚR ČR?

4.

Kolik finančních prostředků z veřejných zdrojů stála příprava Dokumentu celkově?

5.

Žádáme o poskytnutí přesných částek, které byly v souvislosti s přípravou Dokumentu
poskytnuty zpracovatelům původního metodického pokynu z roku 2009, Ing. Petrovi
Skleničkovi, CSc. a Ing. arch. Ivanovi Vorlovi, případně dalších zpracovatelům Dokumentu.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1 – 3)

Ministerstvo k těmto bodům Vaší žádosti vydalo dne 31. 10. 2018, pod č. j.
MZP/2018/130/749, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich
neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky.
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Ad 4)

Na přípravu dokumentu nebyly vynaloženy žádné veřejné prostředky (krom
běžného platu zaměstnanců ministerstva).

Ad 5)

Uvedeným osobám ani žádným dalším zpracovatelům nebyly v souvislosti
s přípravou tohoto dokumentu vyplaceny žádné finanční prostředky (krom
běžného platu zaměstnanců ministerstva).

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