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Č. j.: SFZP 091474/2021  

Datum: 21. 6. 2021  

Přípis k č. j. SFZP 080375/2021 

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 26. 5. 2021 žádost o poskytnutí informací. Žádost 

se týká informací k projektu Lukovany – kanalizace a ČOV. 

Vyřízení žádosti bylo přípisem ze dne 8. 6. 2021 prodlouženo o 10 kalendářních dní (č. j. SFZP 

087328/2021). 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 26. 5. 2021 

v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací týkající se bodu 3 písm. b) žádosti, která 

je předmětem rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto 

zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace níže a v příloze tohoto 

přípisu. 

 

Odpovědi na požadované informace. 

 

1) K jakému datu byla žádost podána? 

Odpověď: Žádost byla podána ke dni 29. 1. 2020 

2) Jméno osoby, která byla žadatelem pověřena k jednání Fondem? 

Odpověď: Plná moc k jednání Fondem byla uzavřena mezi žadatelem a p. Ing. Stanislavem 

Jelínkem a Ing. Janem Neurem z firmy AP Investing, s.r.o. 

3) Požadované dokumenty: 

a) Příloha 3a – TFP pro podporovanou aktivitu 1.3 C a 1.3.D – vizte příloha (v příloze jsou 

dva soubory: „Lukovany – formulář technických parametrů k žádosti“ tj. verze, jak byla 

podána k žádosti a dále soubor „FTP_Lukovany_opravený“, tj. finální verze na kterou byl 

projekt hodnocen a posuzován. Oproti původní verzi k podané žádosti byly na základě 

kontroly SFŽP odstraněny nedostatky v podané žádosti – byly upraveny celkové 

způsobilé náklady a celková délka kanalizačních řadů na základě vyjmutí stoky F 

(zasíťování pozemků – není způsobilým výdajem) 

 

b) Příloha 3b – TFP pro podporovanou aktivitu 1.6.B – vizte rozhodnutí o odmítnutí 

 

c) Příloha č. 4 Odborný posudek – vizte příloha 
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d) Kopie povinné přílohy dle výzvy 4/2019, a to část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

kraje týkající se předmětné akce – vizte příloha 

 

 

S pozdravem 

 

… v.z. ………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

Přílohy: 

Dle textu 


