Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 7. ledna 2019
Č. j.: MZP/2018/130/875
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/447
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Bokotejova@mzp.cz

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

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 14. prosince 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.“), ze dne 5. prosince 2018. Ve své žádosti
požadujete poskytnout tyto informace:
1.

Jakým způsobem je občan „včas a úplně“ informován o emisním vlivu kogeneračních
jednotek na zdraví v bezprostředním okolí instalací?

2.

Jak je regulován provoz kogeneračních jednotek při překročení místních emisních limitů
v ovzduší?

3.

Proč emisní limity kogeneračních jednotek mnohonásobně překračují limity pro silniční
motorová vozidla a naprosto neodpovídají technickým možnostem?

4.

Kolik kogeneračních jednotek naměřila ČIŽP v reálném provozu a s jakým výsledkem?
Provozní měření je bez „optimalizace emisí“.

5.

Může prokázání níže popsaného změnit Váš postoj i postoj zákonodárců k dané
problematice?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) a 2)

Na Vaše dotazy Vám již ministerstvo odpovědělo vyčerpávajícím způsobem
v přípisech ze dne 9. května 2018, č. j. MZP/2018/130/321, ze dne 30. května
2018, MZP/2018/130/376, a ze dne 20. června 2018, MZP/2018/130/420. Jak
jsme Vám již sdělili, právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., stejně
jako právo na informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., lze
uplatňovat pouze ve vztahu k informacím již existujícím v nějaké podobě
zaznamenané. Na základě práva na informace se nelze dožadovat nových výkladů,
stanovisek či nového zpracování odpovědi na položené dotazy.
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Ad 3) a 5)

Vzhledem k tomu, že se podle §2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. povinnost
ministerstva poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí
a vytváření nových informací, vydalo ministerstvo dne 8. ledna 2019, pod č. j.
MZP/2019/130/20, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, které Vám bude
doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Ad 4)

Váš požadavek spadá do působnosti České inspekce životního prostředí, na kterou
Vám doporučujeme se v této věci obrátit. Z tohoto důvodu ministerstvo podle § 14
odst. 5 písm. c) Vaši žádost v tomto bodě odkládá.

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

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

2/2

