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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 20. března 2020 Vaši 

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

pozdějších předpisů, ze dne 19. března 2020, týkající se poskytnutí informací o mapových 

podkladech ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území 

vodního toku Olešenka v digitální podobě, které mělo ministerstvo v roce 2008 obdržet od 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen „KÚ KHK“). Ve své žádosti požadujete 

poskytnout tyto informace: 

1. Obdrželo MŽP od KÚKHK 4 soubory ve formátu *.dwg s názvy AZ_olešen.dwg, 

Q5_olešen.dwg, Q20_olešen.dwg a Q100_olešen.dwg (popř. AZ_olesen.dwg, 

Q5_olesen.dwg, Q20_olesen.dwg a Q100_olesen.dwg), jak opakovaně sdělil KÚKHK 

2. Pokud je odpověď na bod 1. ANO, žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je 

zřejmé, že se tak stalo. 

3. Pokud je odpověď na bod. 1 NE, žádám o poskytnutí všech podkladů v digitální formě, 

které Ministerstu životního prostředí poskytl KÚKHK spolu s č. j. 6275/ZP/2008. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ano, ministerstvo obdrželo od KÚ KHK předmětné soubory v digitální podobě. 

Ad 2) Ministerstvo požadovaný dokument, ze kterého by bylo zřejmé, že v roce 2008 

obdrželo od KÚ KHK předmětné soubory v digitální podobě, nedohledalo, a ani 

nedisponuje žádnými informacemi, jakým způsobem k předání předmětných souborů 

v roce 2008 došlo. Nelze vyloučit možnost, že soubory mohly být předány při 

osobním setkání. K tomuto bodu Vaší žádosti ministerstvo vydalo dne 16. dubna 

2020, pod č. j. MZP/2020/130/354, rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí 
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informace z důvodu její neexistence, které Vám bude doručeno prostřednictvím 

datové schránky. 

Ad 3) Vzhledem k odpovědi na body 1) považuje ministerstvo tento bod za bezpředmětný. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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