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Č. j.: SFZP 147902/2022  

Datum: 24. 6. 2022     

Přípis k č. j. SFZP 128442/2022 

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 1. 6. 2022 žádost o poskytnutí informací. Žádost se týká 

projektu Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota. 

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

1. 6. 2022 v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v bodu 2), 5) 

v části týkající se protokolu o předání a převzetí díla a bodu 6) 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 níže a přílohou. 

Otázka: Kdy byla níže uvedená stavba dokončena? 

Odpověď: Dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem dotace a Fondem byl 

termín dokončení stavby prodloužen do 31.10.2021. Dle informace od příjemce dotace byl termín splněn. 

Dokumenty k předání stavby příjemci dotace Fond vyžaduje až při závěrečném vyhodnocení akce (dále 

jen „ZVA“). Tyto dokumenty Fond zatím nemá k dispozici. Nyní probíhá na projektu zkušební provoz 

ČOV Podhradní Lhota. 

Otázka: Kdy byla níže uvedená stavba předána objednateli?  

Odpověď: viz rozhodnutí o odmítnutí 

Otázka: Kdo vykonával funkci stavbyvedoucího? 

Odpověď: Funkci stavbyvedoucího vykonával Ing. Tomáš Mikuláštík, zaměstnanec společnosti 

Commodum. 

Otázka: Kdo vykonával funkci technického dozoru investora?  

Odpověď: Funkci technického dozoru vykonávala společnost DORRES s.r.o., pan Radovan Rerko  

a poddodavatelem byl Ing. Radomír Foukal. 

Otázka: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný scan dokumentu: 

• Protokol o předání a převzetí staveniště  

Odpověď: Staveniště bylo předáno dne 7.9.2020. Protokol zasíláme v příloze. 

• Protokol o předání a převzetí díla 

Odpověď: viz rozhodnutí o odmítnutí 

Otázka: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný scan dokumentu: 

• Stavební deník 
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Odpověď: viz rozhodnutí o odmítnutí 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

Příloha: 

Dle textu 

 


