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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 22. června 2021 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 informace, 

zda doc. Ing. Jiří Vojar Ph.D., je nebo v minulosti byl držitelem:  

a) autorizace k hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy chráněné podle částí druhé, 

třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny podle § 67 zákona ve smyslu § 45i odst. 3 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kterou uděluje, prodlužuje a odnímá 

ministerstvo za podmínek stanovených zákonem a dále vyhláškou č. 468/2004 Sb., 

o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny anebo  

b) autorizace k posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., 

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

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a dle § 45i odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kterou uděluje, prodlužuje a odnímá 

ministerstvo.  

V případě, že doc. Ing. Jiří Vojar Ph.D., byl držitelem autorizace v minulosti, poskytněte prosím 

informaci, v jakém období (od kterého dne do kterého dne) tomu tak bylo. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a) Ano, ministerstvo udělilo doc. Ing. Jiřímu Vojarovi, Ph.D., autorizaci k provádění 

hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dne 

29. listopadu 2005. Udělená autorizace byla ministerstvem dvakrát prodloužena o 5 let 

(7. ledna 2010 a 17. července 2015). Platnost autorizace doc. Ing. Jiřího Vojara, Ph.D., 

skončila 28. listopadu 2020. 
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Ad b) Ne, doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. nebyl a ani není držitelem autorizace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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