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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 16. listopadu 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se havárie na řece Bečva.
Konkrétně požadujete poskytnout tyto informace:
Díky Vám víme, že pachatelem není podnik Deza, a.s., žádám Vás o další informace:
-

Na základě, jakých faktů jste k závěru, že pachatelem není Deza, a.s. dospěl?

-

Které další subjekty, které by mohly řeku otrávit, také nejsou pachateli a proč?

-

Jaká jsou stávající zjištění Inspekce životního prostředí (dále jen IŽP) ohledně možného
pachatele (pachatelů) této otravy? Pokračuje IŽP ve vyšetřování této havárie?

-

Zabývá se IŽP dohledáním dosud neevidovaných výpustí do řeky a skutečností, kdo by
mohl mít přístup k těmto výpustím tak, že by do nich mohl nějaké látky vylévat?

-

Máte k dispozici jakékoliv další relevantní informace k této havárii a pokud ano, jaké
konkrétní?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Všechny informace, které má k případu ministr životního prostředí od České inspekce
životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) pro účely informování veřejnosti a poslanců
Parlamentu ČR sdělil na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 13. listopadu 2020.
Vystoupení
ministra
je
k dispozici
pod
odkazem:
https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/062schuz/s062371.htm#r8
Ad 2) K tomuto bodu ministerstvo informací nedisponuje.
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Ad 3) V tomto bodě ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost
o informace odkládá. Váš požadavek tak spadá do působnosti ČIŽP. Doporučujeme Vám,
abyste se v této věci obrátil přímo na ČIŽP.
Ad 4) Obdobě jako v bodě 3 ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.
Vaši žádost o informace odkládá. Požadovaná informace se netýká působnosti ministerstva,
nýbrž působnosti ČIŽP.
Ad 5) Viz odpověď na otázku č. 1.

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