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Č. j.: SFZP 065618/2021                                                    

Datum: 19. 5. 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 23. 4. 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 23. 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. 

Lhůta pro vyřízení žádosti byla přípisem ze dne 7. 5. 2021 prodloužena o 10 dní (č.j. SFZP 072329/2021). 

Znění žádosti: 

…Žádám zaslání projektu výstavby této kanalizace, na základě které byly uděleny dotace. Z projektu jsem  

i jako laik schopen dovodit požadované informace… 

Odpověď: 

V daném případě se jedná o projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-

13, kde příjemcem podpory je Město Bučovice.  

Přílohou tohoto poskytnutí zasíláme relevantní část výkresu projektové dokumentace předložené  

k podkladům žádosti o podporu. Jedná se o výřez situace z dokumentace pro územní rozhodnutí (č. 8) 

a z dokumentace pro stavební povolení (č.2). Poskytnutí celé projektové dokumentace není možné 

s ohledem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 

Současně nad rámec žádosti doplňujeme, že předmětem dotace nebyla výstavba kanalizačních přípojek, 

ale kanalizačních řadů, a to v celkové délce 856 m včetně vysazení odbočení pro napojení přípojek od 

jednotlivých nemovitostí. Vysazení odboček je vyjádřeno souhrnně bez specifikace napojení konkrétních 

nemovitostí.  

Projekt byl proveden v souladu s předloženou žádostí. Účel, pro který byla poskytnuta dotace, byl splněn 

co do rozsahu podporované výstavby kanalizace, tak ekologického přínosu. Podmínky poskytnutí dotace 

byly naplněny a u projektu nebyly identifikovány skutečnosti zakládající podezření na dotační podvod.  

 

Fond současně sděluje, že nedisponuje informacemi o stavu zajištění projektové dokumentace 

vodovodní přípojky pro napojení nemovitostí č.p. 650 a 651, ani o zajištění povolení dle zák. 183/2006 

Sb. (stavební zákon). Rovněž nemá informace o tom, zda vlastníkům nemovitostí byla uložena   povinnost 

se vlastními silami připojit/přepojit na nově budovanou kanalizaci. 
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S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

Přílohy: 

Dle textu 

 

 

 


