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Č. j.: SFZP 277560/2022                                                   

Datum: 25. 11. 2022                                                              

   

   

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) jako povinný subjekt ve smyslu § 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. 11. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se 

projektu realizovaného v obci Třebichovice. 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 1. 11. 2022 vyhověl 

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

požadované informace níže. 

Dotaz 1):  

Konstatoval někdy SFŽP ČR od 1. 11. 2020 do 1. 11. 2022 v jakémkoli svém úkonu - rozhodnutí, souhlas, 

prohlášení, dohody apod. - v písemné nebo elektronické podobě, že SFŽP „v činnosti příjemce dotace 

související s realizací projektu a provedením projektu neshledal žádná pochybení , kterých by se příjemce 

dotace v souvislosti s realizací projektu dopustil“? 

Odpověď:  

V rozhodném období, tj. 1. 11. 2020 do 1. 11. 2022 došlo ze strany SŽP ČR dne 5. 12. 2020 k proplacení 

žádosti o platbu obsahující realizační faktury za říjen a listopad roku 2020. Platba proběhla předtím, než 

bylo vydáno Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o obnovení stavebního řízení ze dne  

7. 4. 2021.  

SFŽP ČR Vám a obci Třebichovice zaslal dne 4. 10. 2021 dopis, ve kterém bylo uvedeno následující 

vyjádření: „Náklady za provedené stavební práce na akci Protipovodňové opatření obce Třebichovice – 

Saky po dobu platnosti a vykonatelnosti stavebního povolení č. j. OŽP/8948/17-6 ze dne 29. 06. 2018 

považujeme z pohledu SFŽP ČR za náklady vynaložené v souladu s žádostí o dotaci, projektovou 

dokumentací, stavebním povolením a Rozhodnutím o poskytnutí dotace, a tedy za způsobilé výdaje 

projektu.“ Dopis dále obsahoval informaci, že do doby vydání opravného stavebního povolení bude 

pozastavena administrace projektu a vystavené faktury s datem po vydání Rozhodnutí o obnovení 

stavebního řízení nebude možně z prostředků OPŽP proplatit. 

Na základě Výzvy Vodoprávního úřadu Magistrátu města Kladna, č.j. OŽP/2397/21-29, ve které bylo  

s ohledem na nový znalecký posudek Ing. Petra Formánka konstatováno, že je projekt nedostatečně 

navržen, došlo k úplnému pozastavení financování projektu. Nebyly tak proplaceny ani zbývající 

prostředky, které se vázaly k fakturám za období před pozastavením platnosti stavebního povolení.  

O tomto byla obec informována dopisem ze dne 27. 10. 2021. Případné uvolnění finančních prostředků 

bude možné až na základě vydání nového pravomocného stavebního povolení.   
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V souvislosti s danými řízeními bylo ze strany SŽP ČR na místě ověřen rozsah realizace dosud 

podpořených opatření v návaznosti na původně vydaná stavební povolení, kdy nebyly zjištěny odchylky 

v podporovaných opatřeních ve vztahu k dosud proplacené dotaci. S ohledem na dostupnost místa 

realizace, kdy dotčené pozemky jsou volně přístupné, je na místě možné kýmkoliv fyzicky zjistit samotný 

stav dosavadního provedení. 

Co se týče ostatních požadovaných bodů, a sice bodů 2) – 4) žádosti týkajících se stavebního/vodního 

práva, práva ochrany kulturních památek a soukromého práva nebylo SFŽP ČR v rozhodném období 

ve vztahu k těmto bodům provedeno hodnocení činností příjemce dotace při provádění projektu. 

Dotaz 5): 

Pokud nějaký úkon SFŽP ČR v rozhodném období obsahuje hodnocení uvedená pod bodem 1 až 4 výše, 

žádám o poskytnutí, žádám o poskytnutí všech příslušných listin nebo informací v elektronické podobě, 

které je obsahují. 

Odpověď: 

S ohledem na skutečnosti uvedené v dotazu 1) Vám byla informace o stavu projektu poskytnuta již  

v minulosti. Aktuálně SFŽP ČR monitoruje informace uveřejněné na webu příjemce dotace – obce 

Třebichovice, které se týkají řešeného opravného stavebního povolení, jelikož není účastníkem 

dotčených správních řízení. 

 

 

S pozdravem 

 

v z……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 


