
Výroční zpráva Ministerstva �ivotního prostředí za rok 2002 
 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

 
 
 

 
Výroční zpráva Ministerstva �ivotního 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 zaji�tění práva fyzických a právnických osob za poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
V roce 2002 Evidenční místo Ministerstva �ivotního prostředí evidovalo a vyřídilo formou 
dopisů nebo e-mailem 18 �ádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
V působnosti Odborů výkonu státní správy M�P I � IX bylo ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., vyřízeno 9 �ádostí o poskytnutí informací. 
 
Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o �ivotním prostředí, Ministerstvo 
�ivotního prostředí vyřídilo nebo postoupilo k vyřízení odborným útvarům 1 352 �ádostí.  
V působnosti Odborů výkonu státní správy M�P I � IX bylo ve smyslu zákona 123/1998 Sb., 
vyřízeno 1 062 �ádostí o informace.  
 



Údaje po�adované dle zákona č. 106/1999 Sb. 
§ 18, odst. 1, písm. a) 
Počet podaných �ádostí o informace: 27 
 
§ 18, odst. 1, písm. b) 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 
 

Počty přijatých a vyřízených �ádostí o informace 
    
 Do�lo 

celkem 
Vyřízeno 

přímo 
Postoupeno 
k vyřízení 

�ádosti (§ 18, odst. 1, písm. a) 27 27 0 

Odvolání (§ 18, odst. 1, písm. b) 0 0 0 

 
§ 18, odst. 1, písm. c) 
Opis podstatných částí ka�dého rozsudku soudu: 0 
 
§ 18, odst. 1, písm. d) 
Výsledky řízení o sankcích za nedodr�ení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 
 
§ 18, odst. 1, písm. e) 
Po�adované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo �ivotního prostředí 
v roce 2002 �adatelům bezplatně. 
 
�ádosti o informace se týkaly zejména  

- přehledu čerpání rozpočtu M�P na rok 2002 
- poskytnutí informací ve věci sanace dioxinového zamoření ve Spolaně Neratovice 
- kontroly hospodaření se svěřenými prostředky ve Správě CHKO 
- způsobu financování ČI�P a SF�P 
- odkoupení pozemku spadajícím do kategorie �zvlá�tě chráněné pozemky� 
- poskytování finančních prostředků ze SF�P 
- financování propagace v rámci akce EU �Evropský den bez aut� v roce 2001 
- zpřístupnění informací týkající se posuzování vlivů záměru �Dálnice D11 v úseku 

Libice nad Cidlinou � Hradec Králové� na �ivotní prostředí. 
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