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Č. j.: SFZP 062274/2022                                                    

Datum: 8. 3. 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 3. 3. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací. 

Konkrétně se dotazujete/tvrdíte:  

1. zda je možno svévolně porušovat vodohospodářský plán, jak to provedlo město Rychvald, když byl 

přijat jak městem Bohumín, tak Moravskoslezským krajem, 

2. zda Fond prošetřil okolnost kolem záležitosti, kdy starosta (města Rychvald) i Ing. Červek veřejně lhali, 

že především lokalita Horní Podlesí nesplnila podmínku 30 % z 292 RD ještě v době, kdy se řádně 

podávaly přihlášky z řad občanů, a tím záměrně poškodili tuto lokalitu, 

3. je tvrzeno ze strany Fondu, že je v našem zájmu, aby co nejvíce občanů si pořídlo DČOV, ale dle 

Vašeho názoru tomu tak není, hlavně když samotné vedení města poskytuje lživé informace, směrem 

k občanům k dotačnímu programu,  

4. neprostudovali jsme doložené důkazy.  

K vašim dotazům sděluji následující. 

K dotazu č. 1: 

Fond není podle zákona příslušný k hodnocení, zda kdokoli porušuje schválený vodohospodářský plán. 

V právním státě je výkon veřejné správy (t. j. státní správy a samosprávy) konkrétním orgánům veřejné 

správy jednoznačně uložen zákonem a je zákonem jasně definován. Orgánem veřejné správy, který je ze 

zákona oprávněn kontrolovat, zda je porušován vodohospodářský plán, není Fond. Pokud by toto Fond 

kontroloval a hodnotil, postupoval by v rozporu se zákonem. 

K dotazům č. 2 a 3: 

Fond není podle zákona příslušný k provádění šetření, zda jakýkoli představitel samosprávy mluví 

pravdu, či nikoli. V předchozí korespondenci Vám bylo sděleno, že orgány veřejné správy (t. j. zde Fond) 

nemohou nijak zasahovat do činností, které jsou výlučně samosprávné, t. j. v samostatné působnosti obcí 

(za přesně specifikovaných podmínek je částečně ze zákona oprávněno pouze Ministerstvo vnitra). Fond 

není podle žádného zákona oprávněn provádět šetření, zda obec záležitosti, které patří do její 

samostatné působnosti (t. j. rovněž zajištění likvidace odpadních vod vznikajících na území dané obce) 

řeší řádně.  

V předchozí korespondenci Vám Fond vysvětlil, že „je plně na samostatném rozhodnutí žadatele (města 

Rychvald), jaké lokality svého územně správního celku se rozhodne odkanalizovat pomocí zřízení 

soustavy domovních čističek odpadních vod v souladu s požadavky vyhlášené výzvy“. Tomu pak 
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odpovídá podaná žádost a projekt, který je její součástí. Toto Fond musí respektovat. Fond nedisponuje 

žádnými nástroji, aby donutil město Rychvald k tomu, že ve Vámi obývané lokalitě také zřídí domovní 

čističky odpadních vod, ať už s dotací od Fondu, nebo bez dotace od Fondu (za finanční prostředky čistě 

města Rychvald). 

V obecné rovině je zájmem Fondu co nejvyšší ochrana životního prostředí, ovšem není možné tvrdit, že 

odkanalizování pomocí domovních čističek odpadních vod je Fondem preferováno, neboť zejména 

kanalizace pro veřejnou potřebu je nepochybně z mnoha důvodů výhodnější řešení. Žádné šetření, 

prošetřování, obviňování, trestání nebo donucování Fond neprovádí a provádět nebude, t. j. Fond 

neprošetřil Vámi tvrzené veřejné lhaní jakýchkoli osob. Není k tomu oprávněn.   

K dotazu č. 4: 

Fond všechna Vaše podání studuje pečlivě. 

Jak je uvedeno výše, je zřejmé, že „důkazy o lhaní“ není potřeba Fondu zasílat, neboť Fond není příslušný 

k jejich hodnocení, natož k hodnocení Vašich vztahů s představiteli města Rychvald.  

S pozdravem 

 

 

………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

podepsáno elektronicky 


