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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 17. prosince 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1) Dopis ministerstva životního prostředí adresovaný Polsku kvůli dolu Turów, v němž stojí, že
Česká republika nepovažuje předešlou reakci Polska na české požadavky za dostatečnou,
a proto se rozhodla pokračovat v postupu dle č. 259 Smlouvy o fungování EU.
2) Seznam požadavků, které byly na polskou stranu vzneseny.
3) Případnou další konverzaci, která proběhla mezi českou a polskou stranou a která se týká
dolu Turów.
4) Formální mezistátní stížnost podle článku 259 Smlouvy o fungování EU, kterou Česko podalo
v září 2020.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1-3) Ministerstvo Vám poskytuje Vámi požadované dokumenty, které má v této věci
k dispozici, prostřednictvím datového úložiště ministerstva. Informace bude možné
stáhnout následujících 30 dní.
Ad 4) V této věci vydalo ministerstvo dne 11. ledna 2021, pod č. j. MZP/2021/130/19, rozhodnutí
o odmítnutí poskytnutí informací, neboť požadované informace jsou informacemi o
probíhajícím řízení pro nesplnění povinnosti podle čl. 259 a násl. Smlouvy o fungování
Evropské unie, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové schránky.

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

1/2

Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
v z. Mgr. Dominika Pospíšilová
podepsáno elektronicky
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