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Č. j.: SFZP 068675/2022  

Datum: 11. 3. 2022     

Přípis k č. j. SFZP 044002/2022 

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 17. 2. 2022 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

informací o projektu městyse Trhová Kamenice, a to ve znění: 

… 

V návaznosti na uvedené se na Vás touto cestou a v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. obracím s prosbou  

o informaci, spočívající:  

1) v poskytnutí kompletní žádosti (včetně příloh, pokud byly k žádosti přiloženy), kterou Městys Trhová 

Kamenice žádal Státní fond životního prostředí ČR o dotaci na uvedenou stavbu kanalizace a ČOV. 

2) v poskytnutí kompletní smlouvy – příp. smluv (včetně příloh, pokud jsou přílohou), kterou byla Městysu 

Trhová Kamenice přidělena Státním fondem životního prostředí ČR dotace 70 mil. korun na uvedenou 

stavbu. 

Důvodem mé žádosti je právní zájem na získání informace, vztahující se k působnosti povinného při výkonu 

samostatné působnosti obce ve smyslu § 35 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. v souvislosti se stavbou uvedené 

kanalizace a ČOV a její transparentností.     

 … 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené Fondu dne  

17. 2. 2022 v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v bodu 1 žádosti, 

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

tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje přílohou. 

 

Ad 1) vizte příloha – částečné odmítnutí 

Ad 2) vizte příloha 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

(dokument je podepsán elektronicky) 
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Přílohy: 

Dle textu 

 


