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Č. j.: SFZP 136289/2019  

Datum: 11. 12. 2019  

Přípis k č. j. SFZP 128016/2019  

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 20. 11. 2019 žádost o poskytnutí informací v následujícím 

rozsahu: 

…Chci váš fond zdvořile požádat o písemné sdělení, na jaké konkrétní akce, kdy a v jakých finančních 

objemech, byla předmětná finanční podpora městysem použita.  

Současně vás chci zdvořile požádat, zda je možno mi zaslat situace z projektové dokumentace, která byla 

obsažena v technické a finanční příloze rozhodnutí MŽP, včetně případných následných změn a doplňků 

odsouhlasených fondem, kdy konkrétně žádám o zaslání dokumentace týkající se výstavby vodovodní sítě 

v Městysu Nový Hrozenkov v lokalitě a) Vranča, b) Čubov, c) Vranečka… 

Fond Vás dále dopisem č. j. SFZP 135145/2019 ze dne 5. 12. 2019 vyrozuměl o prodlužení zákonem 

stanovené lhůty na poskytnutí informací o 10 dní z důvodů uvedených v ustanovení § 14 odst. 7  

zákona č. 106/1999 Sb. 

Fond žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 20. 11. 2019, v části 

týkající se sdělení, na jaké konkrétní akce, kdy a v jakých finančních objemech byla předmětná 

finanční podpora poskytnuta, a  

v části týkající se situace z projektové dokumentace ve vztahu k výstavbě vodovodní sítě  

v Městysu Nový Hrozenkov v lokalitě Čubov,  

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

požadované informace formou níže uvedených informací a příloh.  

Část informací souvisejících se situacemi z projektové dokumentace ve vztahu k výstavbě 

vodovodní sítě v Městysu Nový Hrozenkov v lokalitě Vranča a Vranečka je předmětem rozhodnutí 

o odmítnutí. 

K Vaší žádosti týkající se dotazu, na jaké konkrétní akce byla podpora poskytnuta, odkazujeme na 

smlouvu č. 08018751 o poskytnutí podpory z Fondu v rámci Operačního programu Životní prostředí ze 

dne 14. 10. 2010, ve znění dodatků. Tyto dokumenty byly uveřejněny v registru smluv a jsou veřejně 

dostupné, viz: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2902614 (smlouva), https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2903050 (dodatek 

č. 1), https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2903366 (dodatek č. 2), https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2915510 

(dodatek č. 3).  

Akce byla provedena v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory v rozsahu, aby byl splněn účel 

poskytnutí podpory, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce. Jak vyplývá ze smlouvy  

o poskytnutí podpory, předmětem akce byla výstavba kanalizace v délce 2,19 km a výstavba vodovodní 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2902614
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2903050
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2903366
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2915510
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sítě v délce 1,63 km. Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro připojení navíc 150 EO na kanalizaci  

a předpoklad připojení navíc 80 obyvatel na vodovod. Po dokončení akce bylo  možno na ČOV Halenkov 

odstranit navíc 5,87 t/rok CHSKCr a 2,76 t/rok NL. 

K části žádosti týkající se situace z projektové dokumentace k výstavbě vodovodní sítě v Městysu Nový 

Hrozenkov v lokalitě Čubov zasíláme přílohou sken příslušné mapy k této lokalitě, kde byla s podporou 

Fondu realizována výstavba vodovodu.  

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


