
 

 

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 142767/2021                                                    

Datum: 11. 10. 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 27. 9. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informace týkající se projektu Odkanalizování obcí v povodí Jizery. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 27. 9. 2021 

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

poskytuje požadované informace níže.  

Žádost o dotaci na realizaci projektu „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“ reg.  

č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096 (dále jen „Projekt“), která obsahuje i podprojekt č. 8 „Brodce – 

výstavba kanalizace“, byla Fondu podána do 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020. Dne 18. 09. 2018 byl vydán právní akt - Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Změnovým rozhodnutím o poskytnutím dotace ze dne 1. 2. 2021 došlo k úpravě výše poskytnuté 

dotace dle výsledku zadávacího řízení.  

Veřejná část přípojky v ulici Sokolská k pozemku č.p. 191 (parcelní číslo 149) figuruje v předložené 

Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vypracované firmou Sweco Hydroprojekt a.s. 

vypracované k datu 05/2018. V Technické zprávě DPS je tato přípojka uvedena na straně 48  

s poznámkou „bez vyjádření“ a vysvětlením, že „u nemovitostí, kde se jejich majitelé nevyjádřili, byla 

poloha veřejné části kanalizační přípojky odhadnuta a délka zahrnuta do tabulky přípojek“ viz příloha. 

Fond neřeší jednotlivé přípojky individuálně, nýbrž naplnění rozsahu projektu jako celku a tím  

i dosažení požadovaných ekologických efektů kompletního projektového záměru. Za naplnění rozsahu 

projektu je zcela odpovědný příjemce dotace, v tomto případě společnost Vodovody a kanalizace 

Mladá Boleslav a.s. 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 
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Příloha: 

Dle textu 

 


