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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 18. listopadu 2018 Vaši 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a zákona č. 123/1998 Sb, o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 123/1998 

Sb.“). V úvodu své žádosti sdělujete, že „dle sdělení MŽP existuje nová analýza znečištění 

ovzduší, kterou na základě pověření MŽP vyhotovil Český hydrometeorologický ústav 

v souvislosti s aktualizací programů zlepšování kvality ovzduší“. Na základě těchto informací 

požadujete ve své žádosti poskytnout: 

a) kopii smlouvy s ČHMÚ na vypracování této analýzy 

b) kompletní verzi této analýzy, a to ve formátech, v kterých byla tato analýza na MŽP 

 předána 

c) kopii zápisu/záznamu z výrobních výboru/pracovních porad z období pořizování 

 předmětné analýzy 

d) kopii veškeré korespondence vztahující k této analýze s městem Brnem, JM krajem, 

 Ministerstvem dopravy, ŘSD a MMR 

 

Body a), c), a d) vyřizuje ministerstvo v režimu zákona č. 106/1999 Sb., bod b) pak v režimu 

zákona č. 123/1998 Sb., jelikož se jedná o informace o životním prostředí ve smyslu ustanovení 

§ 2 písm. a) bod 3 zákona č. 123/1998 Sb. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a) a c) Ministerstvo vydalo v této věci dne 13. 12. 2018, pod č. j. MZP/2018/130/870, 

rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací z důvodu jejich neexistence, které 

Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
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Ad b)  Ministerstvo vydalo v této věci dne 13. 12. 2018, pod č. j. MZP/2018/130/871, 

rozhodnutí o odepření zpřístupnění informací z důvodu jejich neexistence, které 

Vám bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Ad d)  V příloze Vám posíláme veškerou korespondenci, kterou ministerstvo v této věci 

disponuje. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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