
 

 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 

1/2 

 

Č. j.: SFZP 025515/2021                                                    

Datum: 6. 4. 2021                                                               

   

   

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 1. 3. 2021 Vaši žádost o poskytnutí 

informací týkajících se kanalizace na ul. Sokolovská a Polní v Bučovicích. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 1. 3. 2021 

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

poskytuje požadované informace poskytnutím níže uvedených informací. 

Dotaz:  

Byly byt. domy č. p. 650 a 651 na ul. Sokolovská zahrnuty do původního projektu výstavby oddílné 

kanalizace na ul. Sokolovská a Polní v Bučovicích na základě kterého byly uděleny uvedené dotace? 

Pokud byly zahrnuty a měly být přepojeny na městskou kanalizaci jedná se o zpronevěru uvedených 

dotací? Pokud nebyly zahrnuty, proč se tak stalo? V tomto případě na jejich přepojení na městskou 

kanalizaci bude udělena další dotace? 

Odpověď: 

Předmětem podpory byla výstavba kanalizační řadů, výstavba kanalizačních přípojek k jednotlivým 

nemovitostem nebyla předmětem podpory (tudíž napojení bytových domů č.p. 650 a 651 v ulici 

Sokolovská nebylo předmětem podpory). 

Součástí projektu bylo vysazení kanalizačních odboček pro domovní přípojky. Odbočky jsou vyjádřeny 

souhrnně bez specifikace napojení jednotlivých nemovitostí.   

V rámci OPŽP 2007-2013 byly ve SC 1.1 způsobilým výdajem náklady na výstavbu kanalizace pro 

veřejnou potřebu, tedy výdaje na výstavbu kanalizačních řadů. Přípojky pro napojení jednotlivých 

nemovitostí bylo možno zahrnout do způsobilých výdajů jen v části na veřejném prostranství (nikoliv 

celou část přípojky v rozsahu, jak přípojku definuje § 3 zákona č.  274/2001 Sb. o vodovodech  

a kanalizacích). Dle § 3 odst. 6 zákona 274/2001 Sb. kanalizační přípojku pořizuje na své náklady 

odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 

Rozhodnutí o zahrnutí části kanalizačních přípojek do předmětu podpory je na investorovi, tedy 

příjemci dotace, rovněž tak koordinace napojení jednotlivých nemovitostí. 

V rámci dotačních titulů v gesci MŽP nelze zahrnout samostatnou podporu kanalizačních přípojek. 

Akce byla provedena v souladu s předloženou žádostí. Účel, pro který byla poskytnuta dotace, byl 

splněn co do rozsahu kanalizace, tak ekologického přínosu.  Předmětem podpory nebyly kanalizační 

přípojky, připojování konkrétních jednotlivých nemovitostí nebylo sledováno. 
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Dotaz: 

Zašlete Rozhodnutí o výstavbě kanalizace z uvedených dotací včetně projektu, na základě kterého byly 

dotace uděleny. 

Odpověď: 

Žádost o podporu byla předložena dne 29. 4. 2008, předmětem podpory byla kanalizace (kanalizační 

stoky) v celkové délce 856,85m. Kanalizační stoky jsou specifikovány následovně: „A1“ 148,1m, stoku 

„A“ 500,5m a stoku „dA“ 208,25m.  Realizací deklaroval žadatel vytvoření předpokladu pro připojení 

navíc 230 EO a odstranění znečištění navíc 8,56 t/rok CHSKCr a 4,24 t/rok NL.  

Rozhodnutím o poskytnutí dotace jsou stanoveny následující podmínky poskytnutí dotace: 

Akce bude realizována v předpokládaném rozsahu, tj. 

- výstavba kanalizace v délce 0,86 km. 

- realizací akce bude vytvořen předpoklad pro připojení navíc 230 EO. 

- Na ČOV Bučovice bude možno odstranit navíc 8,56 t/rok CHSKCr a 4,24 t/rok NL. 

Dle podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) bylo realizováno 878,4 m kanalizačních řadů  

a 56,7m odboček pro domovní přípojky. 

K ZVA bylo deklarováno připojení ze 139 jednotek, čemuž odpovídalo odstraňované znečištění  

o velikosti 348 EO, bylo dosaženo odstranění znečištění v ukazateli CHSKCr 14,68 t/rok a v ukazateli NL 

6,87 t/rok. 

Právní akty, na základě kterých byla dotace poskytnuta, přikládáme jako přílohu tohoto poskytnutí. 

Závěrem nám dovolte se omluvit za prodlení při vyřizování Vaší žádosti, a to v souvislosti s okolnostmi 

aktuální situace způsobené pandemií nemoci Covid  19. 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Přílohy: 

Dle textu 

 

 

Podepsáno elektronicky 


