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Č. j.: SFZP 092487/2022                                                    

Datum: 2. 5. 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 18. 5. 2022 Vaši žádost 

o poskytnutí informací týkajících se projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012125 ZŠ Oskol v Kroměříži 

realizovaného v Operačním programu Životní prostředí. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 18. 5. 2022 

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

poskytuje požadované informace níže a přílohou. 

 

Dotaz: Kdy byla žadatelem podána žádost o poskytnutí dotace? 

Odpověď: První registrace žádosti proběhla 3. 2. 2020 

Dotaz: Kdy byl výběrovou komisí níže uvedený projekt doporučen k financování? 

Odpověď: Projekt byl doporučen k podpoře na 60. jednání Výběrové komise dne 14. 7. 2020 – viz 

https://www.opzp.cz/o-programu/vyberova-komise/ 

Dotaz: Vztahuje se níže uvedený projekt k Názvu výzvy: MŽP 121. výzva? 

Odpověď: ano 

Dotaz: Vztahuje se níže uvedený projekt k Číslu výzvy: MŽP 121. výzva? 

Odpověď: ano 

Dotaz: Disponujete dokumentem „Stavební deník“ vztahující se k níže uvedenému projektu?  

Odpověď: Ne 

Dotaz: Disponujete dokumentem „Protokol o předání staveniště“ vztahující se k níže uvedenému 

projektu? 

Odpověď: vizte přílohu 

Dotaz: Disponujete dokumentem „Protokol o předání díla“ vztahující se k níže uvedenému projektu? 

Odpověď: vizte přílohu 

 

S pozdravem 

https://www.opzp.cz/o-programu/vyberova-komise/
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……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

Přílohy: 

Dle textu 


