
 

 

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 062027/2021                                                    

Datum: 27. 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 15. 4. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se výstavby/rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obci Velké 

Popovice – části Lojovice. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 15. 4. 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 a příloh.  

 

Jedná se o projekty: 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004732 Lojovice - doplnění vodovodu 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004729 Lojovice - kanalizace a ČOV 400 EO. 

 

 Jaké byly podmínky poskytnutí dotace – přikládáme rozhodnutí o poskytnutí dotace – viz. 

příloha 

 Jak byly podmínky poskytnutí dotace ze strany obce Velké Popovice splněny?  

Výstavba vodovodu i kanalizace Lojovice je ukončena a oba projekty jsou dofinancované. 

Plnění podmínek rozhodnutí o poskytnutí bylo průběžně kontrolováno administrativními 

kontrolami předkládaných Zpráv o realizaci a 28.5.2019 proběhla monitorovací návštěva. 

Žádnou z kontrol nebylo na projektech identifikováno porušení podmínek RoPD. Termín 

naplnění účelu akce a doložení Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) ještě nenastal, do tohoto 

data má příjemce podpory povinnost předložit podklady k ZVA a doložit naplnění účelu 

projektu.   

 Jak byly vypořádány vztahy s vlastníky pozemků dotčených předmětnou stavbou?  

V rámci kontroly žádosti, resp. poskytnutí dotace se u liniových staveb (výstavba vodovodu  

a kanalizace) právní vztah k pozemkům dotčeným realizací projektu neřeší. Dané by mělo být 

předmětem prověření v rámci stavebního řízení, tzn. v kompetenci stavebních úřadů. 
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S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

Příloha: 

Dle textu 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 


