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Č. j.: SFZP 018950/2019                                         

Datum: 18. 3. 2019                                                                                                                                         

   

 

     

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdržel dne 26. 2. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací, 

týkající se projektu „OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ V OBCI SUDICE_SAD OBČINY“, akc. č. 14225906, 

příjemce dotace Obec Sudice (dále jen „Příjemce dotace“) v tomto znění: 

 „Žádám o poskytnutí informace: 

 zápis z monitorovací kontroly týkající se projektu obce Sudice – OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ V OBCI 

SUDICE – SAD OBČINY, 

 doložené dokumenty od příjemce dotace dokládající provedení opatření, a to včetně fotodokumentace, 

 podklady předané pro řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2007 –  2013.“. 

Na základě výzvy Fondu ze dne 28. 2. 2019 byla Vaše žádost dne 3. 3. 2019 doplněna o datum Vašeho 

narození. Na základě další výzvy Fondu ze dne 5. 3. 2019 byla Vaše žádost dne 6. 3. 2019 upřesněna 

o identifikaci požadavku uvedeného v bodě 3 původní žádosti, a to následovně: „Žádám o poskytnutí 

informace  

 podklady předané pro řídící orgán Operačního programu - vyhodnocení dotačního titulu, zjištěné vady 

a nedostatky, návrhy a opatření na zjednání nápravy předané řídícímu orgánu, vydané rozhodnutí 

řídícího orgánu Operačního programu /v případě projednání/.“ 

Fond Vám poskytuje následující informace a dokumenty: 

1) K prvnímu požadavku Vám v příloze poskytuji Kontrolní protokol pro následnou kontrolu. 

2) K druhému požadavku zasílám v příloze dokument Realizace obnovy obecního sadu „Občiny“ – obec 

Sudice, s fotodokumentací a fakturací, která byla na Fond zaslána v rámci doložení provedení 

opatření.  

3) K třetímu požadavku zasílám v příloze dokumenty Zjednodušené hlášení podezření na nesrovnalost 

a Vnitřní sdělení Fondu. K tomu doplňuji, že kontrolní zjištění týkající se neprovedených prací 

je v souladu se stanovenými pracovními postupy řešeno s Řídícím orgánem OPŽP (Ministerstvem 

životního prostředí) v režimu podezření na nesrovnalost. Podle dostupných informací není řízení 

o podezření na nesrovnalost zatím ze strany Řídícího orgánu OPŽP ukončeno. 
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S pozdravem 

 

 

……………………………………………………………………………. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně – právní 

SFŽP ČR 

 

Přílohy:  

 Protokol o následné kontrole 

 Fakturace a fotodokumentace 

 Zjednodušené hlášení podezření na nesrovnalost a Vnitřní sdělení Fondu 


