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Přípis k č. j. SFZP 049350/2019 

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

§ 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 2. 5. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací 

v následujícím znění: 

 

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí následujících informací dle Zákona č.106/1999 Sb. ohledně 

projektu na Ekologizaci CZT Žatecké teplárenské, a.s. 

 

1) CZ 1.02/2.1.00/13.20391 Ekologizace  CZT Žatecké teplárenská, a.s. – kotel K1, rozvody CZT 

Žádám o zaslání  

a) Rozhodnutí o přidělení dotace ze dne 24. 7. 2015,  

b) Změnu Rozhodnutí  č. 1 ze dne 22. 10. 2015 a žádost, na jejímž základě byla změna provedena 

c) Změnu Rozhodnutí  č. 2 ze dne 19. 11. 2015 a žádost, na jejímž základě byla změna provedena 

d) Změnu Rozhodnutí  č. 3 ze dne 29. 2. 2016 a žádost, na jejímž základě byla změna provedena 

e) Změnu Rozhodnutí  č. 4 ze dne 22. 12. 2016 a žádost, na jejímž základě byla změna provedena 

 

2) CZ 1.02/2.2.00/13.20512 Ekologizace  CZT Žatecké teplárenská, a.s. – kotel K2 

Žádám o zaslání 

a) Rozhodnutí o přidělení dotace ze dne 30. 6.2014 

b) Změnu Rozhodnutí  č. 1 ze dne 24. 7. 2015 a žádost, na jejímž základě byla změna provedena 

c) Změnu Rozhodnutí  č. 2 ze dne 19. 11. 2015 a žádost, na jejímž základě byla změna provedena 
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Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 2. 5. 2019 

vyhověl v bodu 1) písm. a) a c) v plném rozsahu a v bodu 1) písm. b), d) a e) v rozsahu změn 

Rozhodnutí  

a v bodu 2) písm. a), b) v rozsahu změn Rozhodnutí č. 1  a v bodu 2) písm. c) v plném rozsahu 

a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje 

požadované informace formou příloh k tomuto přípisu. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

K1: 

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna ze dne 22. 10. 2015 

3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna ze dne 19. 11. 2015 

4. Žádost o provedení změn ze dne 11. 9. 2015 

5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna ze dne 29. 2. 2016 

6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna ze dne 22. 12. 2016 

 

K2: 

1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna č. 2 ze dne 19. 11. 2015 

3. Žádost o provedení změn ze dne 11. 9. 2015 


