
 

 

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 

1/1 

 

Č. j.: SFZP 082507/2021                                                    

Datum: 16. 6. 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 31. 5. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se projektu odkanalizování města Raspenava.  

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 31. 5. 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.  

Na Vaši žádost o informaci, jakým způsobem město Raspenava jako žadatel o podporu v rámci 

Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2014 na projekt „Kanalizace Raspenava“ 

doložil vlastnictví, případně právní nárok užívání pozemku p. č. 1845 v k. ú. Raspenava, uvádíme, že Fond  

obecně doklady o vypořádání právního vztahu k pozemkům dotčeným pouze vedením kanalizace 

nevyžadoval. Jednou z podmínek pro poskytnutí podpory je, aby se příjemce podpory stal vlastníkem 

předmětu podpory. V případě výstavby kanalizace jsou předmětem podpory samotné inženýrské sítě, 

případně související zařízení, nikoliv pozemky, kterými jsou vedeny. Inženýrské sítě nebyly a ani podle 

stávající zákonné úpravy nejsou součástí pozemku. Před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace Fond 

v souladu s pravidly programu (zejm. v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP) vyžadoval doložení pravomocného stavebního povolení vydaného na základě projektové 

dokumentace. Právní vztah k pozemkům, kterými má být kanalizace vedena, pokud nejsou ve vlastnictví 

stavebníka, je řešen v rámci stavebního řízení příslušným stavebním úřadem a lze tedy předpokládat, že 

bez souhlasu vlastníků pozemků není stavební povolení vydáno, případně je vyřešení těchto vztahů 

stanoveno mezi podmínkami stanovenými stavebním úřadem.  
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