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Č. j.: SFZP 130042/2020                                                    

Datum: 30. 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 20. 10. 2020 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících projektu reg. č. CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005341. 

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

Název projektu: Analýza rizik - bývalý areál AVIA Kutná Hora 

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005341 

Předmětem projektu je analýza rizik, jejíž součástí je proveden průzkum znečištění nesaturované  

a saturované zóny s cílem ověřit míru a rozsah znečištění, identifikovat a kvantifikovat zdravotní rizika  

a rizika pro místní ekosystémy.  

V rámci analýzy rizik byly realizovány následující skupiny prací: 

 rešerše archivních materiálů, terénní rekognoskace lokality, přípravné práce  

 zpracování realizačního projektu  

 geofyzikální průzkum II. etapa  

 vrtné práce  

 vzorkování zemin, podzemní a povrchové vody  

 laboratorní práce 

 geodetické práce  

 sestrojení matematického modelu proudění podzemních vod a vývoje znečištění  

 dokumentace, vyhodnocení a interpretace získaných údajů  

 aktualizace koncepčního modelu na základě nově zjištěných skutečností  

 hodnocení zdravotních a ekologických rizik způsobených znečištěním v areálu  

 doporučení cílových parametrů a nápravných opatření  

 zpracování závěrečné zprávy  

 záznam do databáze SEKM 

 

Proplacená dotace EU: 1 532 244 Kč 

Zahájení prací: 24. 8. 2018 
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Datum zpracování závěrečné zprávy: 18. 11. 2019 

Projekt proplacen na základě čtyř žádostí o platbu. Aktuálně jsou podány podklady pro Závěrečné 

vyhodnocení akce. Přílohou poskytujeme poslední Zprávu o realizaci obsahující vyhodnocení závěru 

projektu. 

 

S pozdravem 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 


