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Č. j.: SFZP 188070/2021                                                    

Datum: 14. 1. 2022                                                              

   

   

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. 12. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se projektu realizovaného v Operačním programu Životní prostředí. 

Vyřízení žádosti bylo prodlouženo v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., a to přípisem ze dne  

7. 1. 2022, č.j. SFZP 002967/2022. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 23. 12. 2021 

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

poskytuje požadované informace níže a přílohou. 

Dotaz: Úplný seznam dokladů spisu vztahující se ke spisu, ve kterém má povinný subjekt uložen 

dokument Čj. SFZP 168262/2021 (dle Přílohy A). 

Odpověď:  

Spisová složka obsahuje následující dokumenty: 

 SFZP 168262/2021 ze dne 15. 11. 2021 – podnět NY legal s.r.o. k projektům rekonstrukce 

kotelny a VZT ZŠ Kostelec u Holešova 

 SFZP 179050/2021 ze dne 7. 12. 2021 – vnitřní sdělení Odbor právní – žádost o vyjádření 

k veřejné zakázce k projektům  

 SFZP 184166/2021 ze dne 16. 12. 2021 – průběžná informace podateli o probíhajícím 

prověřování podnětu interní kontrolou 

 SFZP 186247/2021 ze dne 21. 12. 2021 – vnitřní sdělení Odbor právní – vyjádření k veřejné 

zakázce k projektům 

 Shrnutí z prověření podnětu čj. SFZP 168262/2021 – NY legal s.r.o. k projektům OPŽP 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011595 Rekonstrukce školní 

kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova, příjemce obec Kostelec u Holešova 

 SFZP 186969/2021 ze dne 22. 12. 2021 – doplnění podnětu – odpověď v přípravě 

 SFZP 168262/021 ze dne 23. 12. 2021 – odpověď na podnět NY legal s.r.o. - listopad 2021 
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Dotaz: 

Zprávu nebo jiný dokument o důkladném přezkoumání podnětu společnosti NY legal s.r.o. ze dne  

15. 11. 2021 dle Přílohy B vztahující se k následnému sdělení Čj. SFZP 168262/2021. 

Odpověď: viz. příloha 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

Přílohy: 

Dle textu 


