
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 2005 Evidenční místo Ministerstva životního prostředí zaevidovalo a vyřídilo formou 

dopisů nebo e-mailem 47 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a 3 

odvolání proti rozhodnutí. V působnosti Odborů výkonu státní správy MŽP I – IX bylo ve 

smyslu zákona č. 106/1999 Sb., vyřízeno 17 žádostí o poskytnutí informací.  

 

Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Ministerstvo 
životního prostředí vyřídilo nebo postoupilo k vyřízení odborným útvarům 3107 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.Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb. 

§ 18, odst. 1, písm. a)§ 18, odst. 1, písm. a)§ 18, odst. 1, písm. a)§ 18, odst. 1, písm. a) 

Počet podaných žádostí o informace: 64  

 

§ 18, odst. 1, písm. b)§ 18, odst. 1, písm. b)§ 18, odst. 1, písm. b)§ 18, odst. 1, písm. b) 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 3 

 

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informacePočty přijatých a vyřízených žádostí o informacePočty přijatých a vyřízených žádostí o informacePočty přijatých a vyřízených žádostí o informace  

Žádosti a odvolání    Došlo celkem    Vyřízeno přímo    
Žádosti (§ 18, odst. 1, písm. a) 64 64 

Odvolání (§ 18, odst. 1, písm. b) 3 3 

 

§ 18, odst. 1, písm. c)§ 18, odst. 1, písm. c)§ 18, odst. 1, písm. c)§ 18, odst. 1, písm. c) 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0  

 

§ 18, odst. 1, písm. d)§ 18, odst. 1, písm. d)§ 18, odst. 1, písm. d)§ 18, odst. 1, písm. d) 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0  

 



§ 18, odst. 1, písm. e)§ 18, odst. 1, písm. e)§ 18, odst. 1, písm. e)§ 18, odst. 1, písm. e) 

Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního prostředí 

v roce 2005 žadatelům převážně bezplatně. Pouze v případě jedné žádosti byly informace 

poskytnuty za úhradu.  

 

Žádosti o informace se týkaly zejména:  

 

- poskytnutí korespondence k záměru rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 – 

Kuřim 

- rozšíření CHKO Pálava 

- informací k územní prognóze Jihomoravského kraje 

- informací ohledně poskytnutí dotace obci Ořech, Praha-západ 

- poskytnutí dokumentů k Projektu geologicko-průzkumných prací, Jindice – Hydrogeologické 

průzkumové vrty 

- záměru výstavby lyžařského vleku v k. ú. Loučná pod Klínovcem 

- systému vnitřní kontroly hospodaření s majetkem MŽP 

- informací ohledně činností oddělení krizového řízení  

- vydaných povolení dovozů odpadů na území ČR 

- záznamu z veřejného projednání k rychlostní komunikaci R52 

- informací o programech podpory MŽP 

- materiálu „Změna usnesení vlády ČR ze dne 21. 7. 1999 č. 741 k Návrhu rozvoje 

dopravních sítí v ČR do r. 2010 

- poskytnutí dopisu ČR Evropské komisi ve věci problematiky nevyhlášení Ptačí oblasti 

Heřmanský stav – Odra – Poolší 

- korespondence MŽP s Rakouskem zahrnující otázky rychlostní komunikace R52 a 

rakouské A5 

- evropské sítě TEN pro ČR 

- činností MŽP na úseku ochrany vnitřní bezpečnosti a pořádku v ČR 

- dokumentů MŽP k záměru výstavby obchvatu Frýdku-Místku přes nadregionální biokoridor 

podél řeky Morávky 

- financování CHKO z rozpočtu MŽP 
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ředitel odboru vnějších vztahů  

 


