Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí je zveřejňována na základě § 18, odst. 1)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády
č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů
veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2001 Koordinační a evidenční místo Ministerstva životního prostředí evidovalo formou
dopisů nebo e-mailem 46 žádostí o poskytnutí informací. x) Podle zákona č. 106/1999 Sb.
vyřídilo Ministerstvo životního prostředí 21 žádostí.Osobně nebo telefonicky bylo vyřízeno ve
smyslu zákona č.106/1999Sb.dalších 53 žádostí.

Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.

§ 18 , odst. 1, písm. a)
Počet podaných žádostí o informace: 21
§ 18 odst. 1, písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 1
Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace
Žádosti a odvolání
Žádosti (§ 18, odst. 1, písm. a)
Odvolání (§ 18, odst. 1, písm. b)

Došlo celkem
21
1

Vyřízeno přímo
21
1

Postoupeno k vyřízení
0
0

§ 18, odst. 1, písm. c
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
§ 18, odst. 1, písm. d)
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0<
br>
§ 18, odst. 1 písm. e)
Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního
v roce 2001 žadatelům bezplatně.

Žádosti o informace se týkaly zejména seznamu investičních akcí rozestavěných
a nově zahajovaných v roce 2001na úrovni krajů s dopadem na životní prostředí, přehledu
termínů při poskytování dotací nevládním neziskovým organizacím v letech 1992 – 2001,
přehledu všech dotací vypisovaných ministerstvy, výzkumu zaměstnanosti zdravotně
postižených občanů zaměstnaných v roce 2001 na MŽP a v podřízených organizacích,
poskytování prostředků ze Státního fondu ŽP.

x)Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, MŽP vyřídilo
25 žádostí.

JUDr. Alois Č í ž e k
Koordinační a evidenční místo k zákonu č. 106/1999 Sb.

