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Č. j.: SFZP 029105/2020                                                    

Datum: 4. 3. 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 20. 2. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 Kanalizace Křinec - 

Napojení místní části Nové Zámky. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 20. 2. 2020, 

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

poskytuje požadované informace zasláním níže uvedených informací a příloh. 

 
1. Žádám o kopii podrobného rozpočtu výdajů nezpůsobilých k projektu: 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 Kanalizace Křinec - Napojení místní části Nové Zámky. 

Pro upřesnění žádám podrobný rozpočet částek 2.795.977.44 Kč a 450.819,20 Kč. Tak aby bylo 

patrné, jaké to jsou stavební objekty (soubory). 

Přílohou zasíláme podrobný předpokládaný rozpočet stavby, který byl doložen k žádosti o podporu.  

Z kumulativního rozpočtu, který byl přílohou předchozí odpovědi Fondu je zřejmé, že nezpůsobilé 

výdaje představují pouze částky odpovídající DPH. 

 

K Vámi podané stížnosti ve smyslu §16 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 27. 2. 2020 evidované pod č.j. 

SFŽP 032276/2020, Fond uvádí, že požadované informace Vám byly dodány datovou schránkou dne 

20. 2. 2020 pod č.j. SFZP 020351/2020 a doručeny tentýž den ve 12:16 hodin (viz příloha). Toto 

potvrzuje i ta skutečnost, že v aktuálně vyřizované věci Fond reaguje na Vaší žádost doručenou po 

obdržení předchozích informací, o něž jste žádal v stížností napadeném podání. Fond tedy eviduje 

činnost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., na základě které došlo k poskytnutí požadovaných informací 

a reaguje na všechna podání, která byla v souvislosti s daným projektem podána, a to v zákonných 

lhůtách. Fond tedy má za to, že postupoval v souladu s citovaným zákonem a danou stížnost tak 

považuje za neopodstatněnou. 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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Dle textu 


