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Č. j.: SFZP 155011/2021                                                    

Datum: 4. 11. 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 22. 10. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informace týkající dotačního programu na DČOV a s tím související žádostí města 

Rychvald. Jedná se o žádost ve znění: 

… 

Město Rychvald nepodalo žádost na dotační program DČOV. Ve vašem sdělení jste mě informovali, že 

16.6.2021 byla vyčerpána alokace. Dále jste mě informovali, že budete vyhlašovat v měsíci říjnu další 

dotační program k DČOV a žádosti se budou přijímat od 1.11.2021. 

Když město Rychvald nepodalo žádost v prvním kole dotačního programu a bude tedy podávat přihlášku 

z prvního kola v druhém kole, zda by nebylo přípustné, aby město Rychvald vyhlásilo druhé kolo 

dotačního směrem k občanům města a podalo opětovně další žádost k dotačnímu programu DČOV  

v pozdějším termínu. Popřípadě jak by mělo město správně postupovat. 

… 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 22. 10. 2021 

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

poskytuje požadované informace níže.  

Fond k Vaší žádosti sděluje, že Výzva již byla vyhlášena, jde o výzvu NPŽP č. 7/2021, příjem žádostí 

poběží v termínu od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace. Jde o novou výzvu na 

podporu soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro obce. 

Město Rychvald tedy může podat žádost dle svých potřeb v jakékoli podobě a termínu při splnění 

podmínek výzvy (viz https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2560). 

S pozdravem 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 
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