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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 19. prosince 2020 Vaši 

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

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) seznam všech soudních řízení (spisová značka, soud) o nároku na náhradu újmy 

způsobené znečištěním ovzduší, která jsou Vám známa, že v ČR probíhala nebo 

probíhají; nejspíše se bude zejména jednat o Vaše vlastní případy, a to ze zóny CZ08A – 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, a rozhodovat by v těchto věcech měl patrně Obvodní 

soud pro Prahu 10, následně také Městský soud v Praze a Nejvyšší soud ČR, případně 

i Ústavní soud 

2) meritorní rozhodnutí v těchto věcech 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) 26 C 127/2016 – zpětvzetí ze strany žalobce 

18 C 129/2016 – zpětvzetí ze strany žalobce 

18 C 153/2018 – řízení běží 

15 C 614/2015 – řízení běží  

6 C 328/2015; 51 Co 329/2016; 30 Cdo 1447/2017; III.ÚS 1957/19 – pravomocně 

ukončeno 

Všechna soudní řízení jsou vedena u Obvodního soudu pro Prahu 10. Odvolacím soudem 

je Městský soud v Praze. 

Ad 2) V příloze Vám posíláme požadovaná meritorní rozhodnutí, jež má ministerstvo 

k dispozici, a to se znečitelněnými osobními údaji fyzických osob. Ministerstvo v této věci 
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vydalo dne 13. ledna 2021, pod č. j. MZP/2021/130/20, rozhodnutí o částečném 

odmítnutí poskytnutí informací z důvodu ochrany osobních údajů, které Vám bude 

doručeno prostřednictvím datové schránky. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

v z. Mgr. Dominika Pospíšilová 

podepsáno elektronicky 
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