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 na poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V roce 2004 Evidenční místo Ministerstva životního prostředí zaevidovalo a vyřídilo formou
dopisů nebo e-mailem 31 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a 2
odvolání proti rozhodnutí. V působnosti Odborů výkonu státní správy MŽP I – IX bylo ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., vyřízeno 16 žádostí o poskytnutí informací a 2 odvolání proti
rozhodnutí.

Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Ministerstvo
životního prostředí vyřídilo nebo postoupilo k vyřízení odborným útvarům 2679 žádostí. Další
žádosti ve smyslu tohoto zákona byly vyřízeny v působnosti Odborů výkonu státní správy
MŽP I – IX.
Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.
§ 18, odst. 1, písm. a)
Počet podaných žádostí o informace: 47
§ 18, odst. 1, písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 4

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace
Žádosti a odvolání
Žádosti (§ 18, odst. 1, písm. a)
Odvolání (§ 18, odst. 1, písm. b)

Došlo celkem
47
4

Vyřízeno přímo
47
4

§ 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

§ 18, odst. 1, písm. e)
Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního prostředí
v roce 2004 žadatelům bezplatně.
Žádosti o informace se týkaly zejména:
- kompetence ministerstva a jeho podřízených organizací
- údajů o rozpočtu kapitoly 315 - MŽP za r. 2001 – 2004
- otázek spojených s výkonem vrchního státního dozoru v lesích
- poskytnutí kopie Výnosu Ministerstva kultury ČR o prohlášení některých území v ČR za
chráněná
- informace ohledně poskytnutí finančních prostředků obci Bublava v létech 1999 – 2003 z
rozpočtu kapitoly 315 – MŽP
- informace týkající se udělení dotace z Programu revitalizace říčních systémů
- konceptu územního plánu velkého územního celku Brněnské aglomerace a rychlostní
komunikace R43
- zaslání implementačního plánu pro kapitolu 22 – životní prostředí
- privatizace majetku s. p. Strojmetal a nápravy starých ekologických škod
- počtu služebních cest pracovníků MŽP do Bruselu a nákladů na dopravu za období leden –
červenec 2004
- informace o termínu konání veřejného projednání k záměru rychlostní komunikace R43 v
úseku dálnice D1 – Kuřim
- přehledu procesů EIA, které byly vedeny k záměrům umísťovaným v průmyslové zóně
Kolín – Ovčáry
- seznamu žádostí o udělení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.
- informace ohledně odnětí zemědělské půdy ze ZPF v souvislosti s výstavbou průmyslové
zóny Joseph v k. ú. Havraň v Ústeckém kraji
- informace ohledně poskytnutí dotace v rámci Programu péče o krajinu.
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