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Č. j.: SFZP 056839/2020                                                    

Datum: 5. 5. 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 21. 4. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkající se projektu realizovaného v obci Podkopná Lhota. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 21. 4. 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. 

Fond k žádosti týkající se požadavku na poskytnutí zdokumentované komunikace mezi Fondem a obcí 

Podkopná Lhota a podkladů dodaných obcí Podkopná Lhota, uvádí, že s obcí v této věci komunikoval 

telefonicky, a to přímo s panem starostou. Další podklady, které by doplňovaly Váš požadavek, nemá 

Fond k dispozici. 

Ke sdělení týkajícímu se rekonstrukce budovy umístěné na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka 

pozemku Fond uvádí, že dle dostupných informací vydal příslušný stavební úřad stanovisko, že se jedná 

o udržovací práce (rekonstrukci objektu – zateplení fasády, nová okna), proto realizace projektu 

nepodléhá žádnému povolovacímu režimu dle stavebního zákona. Není v kompetenci Fondu do 

stanoviska jiného odpovědného, správního úřadu jakkoliv zasahovat, nebo ho zpochybňovat. Fond 

k tomu dále uvádí, že pokud bude příslušnými úřady pravomocně rozhodnuto o odstranění stavby, tj. 

potvrzení, že rekonstrukce stavby neproběhla v souladu s platnými právními předpisy, bude se z pohledu 

poskytovatele dotace jednat o zmařenou investici z prostředků EU a v takovém okamžiku může být 

zahájen proces směřující k vrácení poskytnutých finančních prostředků. Taková skutečnost, potvrzená k 

tomu příslušným orgánem, však Fondu v této chvíli není známa. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Vaším podáním byl Fond informován o tom, že daný objekt není využíván, 

provede Fond po skončení aktuálně mimořádného stavu spojeného s epidemií COVID – 19 kontrolní 

úkon ověření na místě. Předpoklad provedení je červen 2020. 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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