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Č. j.: SFZP 006164/2020  

Datum: 17. 1. 2020 

  

Přípis k č. j. SFZP 000942/2020  

 

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 4. 1. 2020 žádost o poskytnutí informací v následujícím 

rozsahu: 

 

1) Žádám o kopii smlouvy o poskytnutí prostředků k projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 

Kanalizace Křinec - Napojení místní části Nové Zámky. Dle rozhodnutí ministra životního prostředí 

č. 13261811 ze dne 17. 12. 2018 k výzvě 8/2018. Poskytnuta podpora ve výši 10 431 372 Kč.  

2) Informace o rozdělení prostředků na veřejnou část (kanalizační řady) a soukromou část 

jednotlivých přípojek. (pokud to již nebude uvedeno v bodu 1.).  

3) Průměrný statistický údaj všech nákladů na 1 kanalizační přípojku. (Např. Nové Zámky 

19.799.000,-Kč / 36 přípojek = 549.972,-Kč/přípojku.) Pokud je takto evidován. Pro potřeby 

výpočtu návratnosti investice ze stočného.  

… 

 

Fond žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 4. 1. 2020, v části 

týkající se bodu 2),  

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 s body 1) a 3) žádosti jsou předmětem rozhodnutí o odmítnutí. 

 

 

K Vaší žádosti týkající se dotazu k rozdělení prostředků na veřejnou a soukromou část v rámci 

financování projektu Fond sděluje, že dle smlouvy o dílo činí výdaje na realizaci celé stavby 14,85 mil Kč 

bez DPH, z toho činí výdaje na řady tlakové kanalizace 9,42 mil. Kč, na připojovací řady včetně domovních 

čistících stanic  4,27 mil. Kč a na vedlejší a ostatní výdaje 1,16 mil. Kč.  
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Rozdělení nákladů na část kanalizace ležící  na veřejném prostranství a na kanalizaci na soukromých 

pozemcích neevidujeme a z hlediska poskytnutí dotace není určující. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 


