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Č. j.: SFZP 041264/2022                                                    

Datum: 23. 2. 2022                                           

 

 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane,  

Státní fond životního prostředí České republiky 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 12. 2. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací spočívající 

v požadavku na „poskytnutí informací a doložení dopisu zda vaše oddělení zaslalo jakékoli dopisy 

v souvislosti k DČOV městu Rychvald“ a „dále „zda byly také zaslány dopisy panu ing. M. Č. v souvislosti 

k DČOV a zda byl jemu zaslán dopis kde já E. B. žádám vaše oddělení k ovlivnění hlasování k DČOV“. 

K vašim dotazům sděluji následující. 

Jak vám již v minulosti bylo sděleno, v případě, že se jakákoli obec dobrovolně rozhodne, že se na zřízení 

kanalizace pro veřejnou potřebu na svém území pokusí získat jako zdroj financování dotace z různých 

veřejných rozpočtů, mohou jako zdroj financování (nikoli plný, ale pouze částečný) využít také dotace 

poskytované z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím vyhlášených 

výzev.  

Možnosti financování se město Rychvald rozhodlo využít a podalo žádost o poskytnutí dotace na zřízení 

soustavy domovních čističek odpadních vod v rámci obcí řešeného území. 

Je plně na samostatném rozhodnutí žadatele, jaké lokality svého územně správního celku se rozhodne 

odkanalizovat pomocí zřízení soustavy domovních čističek odpadních vod v souladu s požadavky 

vyhlášené výzvy.  

Žádosti o poskytnutí podpory z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky jsou 

v souladu s požadavky výzev přijímány elektronicky, pomocí internetového rozhraní AIS (Agendový 

informační systém). Rovněž žádost města Rychvald byla podána a je i dále řešena pouze prostřednictvím 

tohoto systému, proto jakákoli komunikace k žádosti města Rychvald neprobíhala pomocí dopisů.  

K Vašemu dotazu na fyzickou osobu Ing. M. Č. sděluji, že není kontaktní osobou pro žádost města 

Rychvald, proto s ním žádná komunikace v souvislosti s žádostí města Rychvald neprobíhala 

a neprobíhá. Uvedené se vztahuje i na Vámi avizovanou žádost o ovlivnění hlasování k DČOV, jelikož 

k žádnému zmíněnému hlasování odděleními Státního fondu životního prostředí České republiky 

nedochází.  

S pozdravem 
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…v.z. ………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

podepsáno elektronicky 


