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Č. j.: SFZP 138896/2019                                                    

Datum: 8. 1. 2020                                                                

   

   

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 13. 12. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se podnětu ze dne 4. 9. 2019, vedeným pod č. j. SFZP 098242/2019 k projektu akceptační číslo 

32532751, v následujícím rozsahu: 

„Prosím o zaslání informace k vyjádření a zaslání kopie dokumentů:  

1/ protokol o zahájení šetření  

2 / jakým způsobem  a kým město doložilo, že je zahrada průběžně používána pro účely MŠ  zahrádka - 

prosím o zaslání kopie vyjádření  příjemce dotace  

3/ Prosím o informaci jakým způsobem byl můj podnět řešen, zda se jednalo o:  

a/ pouze o zaslání dotazu a následného vyjádření se příjemcem dotace  

b/ bylo provedeno místní šetření   / kdy a v jakém složení /  zda  byla pořízena fotodokumentace  

4 /důvod proč není projekt řádně označen  - název projektu, realizace, investor, zhotovitel atd.   

5/ podmínky využívání zahrady,  kdo smí a kdo nesmí používat tento prostor, / děti z MŠ zahrádka, 

veřejnost, … atd /  a za jakých podmínek tak, aby nedošlo k porušování  předpisů ČEZd  - “ochranné pásmo 

vedení 22kV“  

6/ po jakou dobu bude ze strany SFPZ tento  stav tolerován a do jaké doby  má příjemce dotace tento stav 

uvést do souladu s řádným plněním čerpání dotace.  / prosím uveďte datum /  

7/ vyjádření k situaci společností  ČEZd.“. 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 13. 12. 2019, 

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

poskytuje požadované informace zasláním níže uvedeného sdělení. 

 

K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme: 

Ad 1) V případě Vašeho podnětu došlo k předání k prověření daného případu v rámci kompetentního 

oddělení Fondu, které je příslušné k řešení podnětů. K prověření dochází na základě interního pokynu, 

přičemž u těchto úkonů nedochází k vyhotovení žádného protokolu. Výsledkem je vyhotovení odpovědi, 
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která je předložena ke schválení řediteli Fondu a která Vám byla doručena pod č. j. SFZP 099515/2019, 

SFZP 122836/2019 a SFZP 132693/2019 .  

Ad 2) Využití zahrady bylo deklarováno starostou města Říčany v rámci dopisu, který přikládáme 

v příloze. 

Ad 3) Podnět byl řešen zasláním výzvy příjemci dotace k vyjádření.  

Ad 4) Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2007 - 2013, účinných  

k 1. 4. 2015 (tedy v době realizace projektu), které upravují mj. povinnou publicitu projektu, není  

u projektů, u kterých je dotace nižší než 5 mil. Kč, povinná publicita ze strany poskytovatele dotace 

vyžadována. Dotace u tohoto projektu tuto uvedenou hranici nepřekračuje, povinnost povinné publicity 

je tedy irelevantní. 

Ad 5) Zahrada musí být primárně využívána pro předškolní vzdělávání, zároveň ale není žádným 

závazným dokumentem zakázáno využívání zahrady i jinými osobami. Je pak pouze věcí příjemce dotace, 

jakým způsobem zajistí neznehodnocení předmětu dotace. 

Ad 6) Po dobu ne delší, než nezbytně nutnou (přiměřeně dlouhou, potřebnou) k vyřešení přeložky 

vedení VN. Z informací, které má Fond k dispozici od příjemce podpory, nevyplývá, že by v procesu 

realizace přeložky vedení VN docházelo ke zbytečným průtahům ze strany příjemce podpory. Naopak, 

příjemce podpory dle našich informací intenzivně pracuje na nápravě vzniklé situace. 

Ad 7) Po zvážení všech dostupných informací a s přihlédnutím k výsledku prověření případu nebyla 

společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, vyzvána k vyjádření. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


