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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 16. srpna 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací:  

Na internetové stránce rezortu MŽP (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1476) pro 

záměr „ I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim-východ + MÚK Lipůvka“, se uvádí, že k poslední 

změně došlo 8. 8. 2019. Není zde na první pohled znatelná žádná změna, pouze řádek „Datum 

a čas posledních úprav: 08.08.2019 15:22“. 

a) o jakou změnu tedy šlo, kdo ji učinil, z jakého důvodu a také požadujete předat dokumenty 

dokládající tuto změnu.  

b) kopii veškeré korespondence týkající se předmětného záměru EIA, včetně všech příloh. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Ad a) 

Změna v Informačním systému EIA na internetových stránkách české informační agentury 

životního prostředí (dále jen „portál CENIA“) z hlediska záměru „I/43 Podlesí, obchvat + MÚK 

Kuřim - východ + MÚK Lipůvka“ vedeným pod kódem záměru JHM 1476 ze dne 8. 8. 2019, byla 

způsobena vložením odvolání Spolku Spokojené Díly, z.s.  

Dodáváme, že informace o odvoláních jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele portálu 

CENIA. Pro podrobnější informace doporučujeme kontaktovat příslušný úřad, tedy Krajský úřad 

Jihomoravského kraje.  
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Ad b) 

Na základě prostudování v současné době dostupných podkladových materiálů Vám sdělujeme, 

že u záměru společnosti „I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim-východ + MÚK Lipůvka“, 

evidujeme dokumenty dostupné v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, 

české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) vedené pod kódem 

záměru JHM 1476.  

Ministerstvo životního prostředí dále obdrželo od Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost 

oznamovatele o vyjádření dle § 23 odst. 3 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákon (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, kterou přikládáme do přílohy.  

Na výše uvedenou žádost o vyjádření reagovalo Ministerstvo životního prostředí vyjádřením ze 

dne 19. září 2018 vydaným pod č.j. MZP/2018/710/2426, které také zasíláme v příloze.  

S pozdravem 
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