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Č. j.: SFZP 126316/2020                                                    

Datum: 26. 10. 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 12. 10. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících projektu realizovaného příjemcem společností Vodovody a kanalizace 

Hlučín s.r.o. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 12. 10. 2020 

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

poskytuje požadované informace zasláním příloh k tomuto poskytnutí a sdělením níže 

uvedených informací. 

Upozorňujeme, že v žádosti o informaci je uveden projekt „Výstavba jednotné kanalizace Hlučín – 

Darkovičky“, nicméně na Fond byla v rámci výzvy č. 4/2020 NPŽP podána žádost na vybudování 

splaškových stok s názvem „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – 

Darkovičky“. K uvedenému projektu Fond poskytuje požadovaného informace. 

K Oddílu 8 rozpočtu – Trubní vedení není samostatnou položkou celkového rozpočtu, ale je dílčí  

součástí rozpočtů SO 01 Splašková kanalizace, SO 01.1. Kanalizační přípojky, SO 01.3 Podružné řady 

tlakové kanalizace a SO 02 Výtlak z ČS. 

K Oddílu 23 rozpočtu -  Potrubí a armatury - není v rozpočtu ani v jeho dílčích částech samostatně 

vyčleněn, tzn. objekt „potrubí a armatury“ není samostatně evidován/označen, nicméně jednotlivé 

položky týkající se armatury jsou rovněž v přiložených rozpočtech uvedeny. 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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