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Č. j.: SFZP 012472/2021  

Datum: 26. 1. 2021  

      

    

Přípis k č. j. SFZP 000038/2021 

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 1. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

projektu obce Branov.   

Žadatel o informaci byl dne 18. 1. 2021 informován o prodloužení zákonné lhůty o 10 kalendářních dní. 

Fond žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 1. 1. 2021 

v rozsahu požadovaných dokumentů s výjimkou projektové dokumentace, která je předmětem 

rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona v souladu  

s žádostí poskytuje požadované informace níže a dále elektronickou formou na DVD nosiči. 

S ohledem na velikost příloh bude DVD nosič zaslán poštou. 

1. Žádost Obce Branov, IČ 00243663, se sídlem Branov č. p. 34, PSČ 270 23, která byla podána za 

účelem uzavření Smlouvy č. 1190400 283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky, a to včetně případných vyžádaných doplnění. 

Žádost o poskytnutí podpory byla podána elektronicky prostřednictví Agendového 

informačního systému (AIS). Viz. příloha 

2. Veškeré dokumenty, které tvořily přílohu k Žádosti Obce Branov, IČ 00243663, se sídlem Branov 

č.p. 34, PSČ 270 23, která byla podána za účelem uzavření Smlouvy č. 1190400283 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, a to v četně případných 

vyžádaných doplnění. 

 

Viz. příloha 

 

3. Veškeré jiné externí dokumenty, které má Státní fond životního prostředí k dispozici jako 

podklad pro rozhodnutí o uzavření Smlouvy č. 1190400283 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky. 

 

Viz. příloha 

 

4. Veškeré žádost i Obce Branov o uvolnění finančních prostředků v rámci dotační podpory dle 

Smlouvy č. 1190400283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky, pokud byly již takové žádosti Státnímu fondu životního prostředí České republiky  
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k 31.12.2020 doručeny, a to včetně všech náležitostí specifikovaných v čl. III. Bod 10) Smlouvy  

č. 1190400283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

 

Příjemce podpory doposud nepodal žádnou žádost o uvolnění finančních prostředků. 

 

5. Informaci o rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky k žádostem Obce 

Branov uvolnění finančních prostředků v rámci dotační podpory dle Smlouvy č. 1190400283  

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, pokud byly již 

takové žádosti Státnímu fondu životního prostředí České republiky k 31.12.2020 doručeny, a to 

s uvedením závěru ke každé žádosti, jako je např. proplacení, zamítnutí, žádost o doplnění a jiné 

informace vztažené k žádosti o uvolnění finančních prostředků. 

 

Příjemce podpory doposud nepodal žádnou žádost o uvolnění finančních prostředků. 

 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 
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