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Č. j.: SFZP 293971/2022                                                    

Datum: 9. 12. 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 16. 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 16. 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):  

Předložil nepravomocné rozhodnutí MZE příjemce dotace nebo jeho jakýkoli zástupce SFŽP pro účely 

předmětné kontroly? Pokud ano, žádám o poskytnutí veškeré korespondence (písemné nebo 

elektronické) příjemce dotace nebo jeho zástupců vůči SFŽP, které odkazují na zrušené rozhodnutí MZE 

nebo jeho jakoukoli informaci. 

Odpověď:  

Fond není účastníkem řízení předmětného zpětného posuzování oprávněnosti vydání stavebního 

povolení, navíc jakékoliv nepravomocné rozhodnutí není nikdy relevantní pro jakýkoliv podpořený 

projekt. O vlastní realizaci projektu jste do samého začátku informován, jelikož jste byl, a i nadále jste 

účastníkem všech relevantních správních řízení týkajících se vydaného stavebního povolení a aktuálně 

probíhajícího napadení pro porušení zákonných požadavků z důvodu vlastnictví sousedních pozemků. 

Vlastní stavba protipovodňového opatření pak s ohledem na umístění nedaleko od objektu ve Vašem 

vlastnictví je fyzicky dostupná veřejnosti. Co se týká dostupnosti informací o aktuálně probíhajících 

správních řízeních, obec jako příjemce v dané věci postupuje velmi otevřeně, jelikož veřejně informuje 

občany o aktuální situaci správních řízení k realizovanému projektu a jejich výsledku s ohledem na 

podaný podnět. 

Uvedené je veřejně dostupné na: 

Usnesení - Zastavení řízení - Veřejná vyhláška - Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky - 

Oficiální stránky obce Třebichovice (trebichovice.cz) 

Oznámení o možnosti seznámit se s obsahem spisu - Veřejná vyhláška (Protipovodňové opatření obce 

Třebichovice -Saky ) - Oficiální stránky obce Třebichovice (trebichovice.cz) 

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška( Protipovodňové opatření obce Třebichovice - Saky ) - Oficiální stránky 

obce Třebichovice (trebichovice.cz) 

Dotaz 2) 



 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.mzp.cz, www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz 

2/3 

Nachází se nepravomocné rozhodnutí MZE ve spisu předmětné kontroly? 

Odpověď: 

S ohledem na reakci k dotazu 1) není relevantní. 

Dotaz 3) 

Bylo nepravomocné rozhodnutí MZE podkladem předmětné kontroly? 

Odpověď: 

S ohledem na reakci k dotazu 1) není relevantní. 

Dotaz 4) 

Vycházel SFŽP z nepravomocného rozhodnutí MZE pro účely jakéhokoli hodnocení projektu nebo plnění 

povinností příjemce dotace vůči SFŽP v období od 21. 4. 2022 do 15. 11. 2022? Pokud ano, žádám  

o poskytnutí takovéhoto hodnocení projektu nebo plnění povinností příjemce dotace vůči SFŽP 

provedeného v období od 21.4.2022 do 15.11.2022. 

Odpověď: 

S ohledem na reakci k dotazu 1) není relevantní. Současně jak vám bylo již reagováno v předchozím 

dotazování o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. s ohledem na probíhající správní řízení  

s dopadem na vydaná platné stavební povolení došlo ze strany SFŽP ČR k pozastavení financování 

projektu dopisem 27. 10. 2021. 

Dotaz 5) 

Vycházel SFŽP z nepravomocného rozhodnutí MZE nebo jeho vlivu pro účely provedení jakéhokoli 

úkonu SFŽP učiněného v období od 21. 4. 2022 do 15. 11. 2022? Pokud ano, žádám o poskytnutí 

takovéhoto úkonu (písemného nebo elektronického) provedeného SFŽP v období od 21. 4. 2022 do  

15. 11. 2022 základě zrušeného rozhodnutí MZE, pod jeho vlivem nebo na základě jeho hodnocení. 

Odpověď: 

S ohledem na reakci k bodu 4) bude výsledek správních řízení podkladem pro posouzení ze strany Fondu 

o případné obnově financování projektu ve vztahu k jeho dokončení. Rozsah využití všech opravných 

prostředků příjemcem dotace není však možné ze strany Fondu jakkoliv odhadovat, proto momentálně 

Fond není v pozici, kdy by jakákoliv komunikace mohla ovlivnit vyhodnocení oprávněnosti poskytnutí 

dotace. 

Dotaz 6) 

Dále žádám o poskytnutí následujících dokumentů týkajících se předmětné kontroly: 

(a) protokolu o kontrole ze dne 16. 6. 2022 (č.j. SFZP 124792/2022); 

(b) všech podkladů a záznamů (v písemné nebo elektronické podobě), které vznikly při provádění 

předmětné kontroly nebo ze kterých SFŽP vycházel při provedení předmětné kontroly nebo vytvoření 

protokolu o kontrole ze dne 16. 6. 2022; 

(c) všech písemných a elektronických materiálů poskytnutých příjemcem dotace nebo jeho zástupci SFŽP 

pro účely předmětné kontroly ode dne zahájení kontroly do dne jejího ukončení. 

Odpověď: 

a) protokol – vizte přílohy 
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b) výstupem veřejnosprávní kontroly je kontrolní protokol, Fond nedisponuje dalšími záznamy z této 

kontroly 

c) vzhledem ke skutečnosti, že výstupem protokolu z kontroly nebylo zjištění, které by identifikovalo 

porušení podmínek poskytnutí dotace, nedisponuje Fond s dalšími podklady a záznamy; výstupem je 

protokol, který je přílohou poskytnut 

Dotaz 7) 

A dále žádám o poskytnutí následujících písemných nebo elektronických informací týkajících se projektu: 

a) veškeré korespondence nebo zpráv mezi SFŽP a MZE ohledně projektu, předmětné kontroly, 

nepravomocného rozhodnutí MZE nebo rozhodnutí ministra od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022; 

b) veškeré korespondence nebo zpráv mezi SFŽP a jinými správními úřady ohledně projektu, předmětné 

kontroly, nepravomocného rozhodnutí MZE nebo rozhodnutí ministra od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022; 

c) veškeré korespondence nebo zpráv mezi SFŽP a příjemcem dotace nebo jeho zástupci ohledně 

projektu, předmětné kontroly, nepravomocného rozhodnutí MZE nebo rozhodnutí ministra od 1. 1. 2021 

do 15. 11. 2022. 

Odpověď: 

a) mezi SFŽP ČR a MZE nedošlo v období od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022 ke korespondenci/výměně zpráv 

ohledně předmětného projektu 

b) mezi SFŽP a jinými správnímu úřady nedošlo v období od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022 ke 

korespondenci/výměně zpráv ohledně předmětného projektu 

c) doložení veškeré korespondence s příjemcem – vizte přílohy 

 

S pozdravem 

 

v z……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

 

Přílohy: 

Dle textu 

 


