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Č. j.: SFZP 326761/2022                                                   

Datum: 16. 12. 2022                                                               

 

Přípis k č. j. SFZP 320303/2022 

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 8. 12. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se projektu „Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži“ reg. 

č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012125 Operační program Životní prostředí 2014-2020.  

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 8. 12. 2022 

v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených v bodu 1), 2) a bodu 5) 

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 1: Uveďte jméno, příjmení a členské číslo autorizované osoby, která v rámci uvedené realizace 

zakázky vykonávala funkci stavbyvedoucí. Pokud uvedenou funkci vykonávalo osob více, uveďte všechny 

osoby. 

Odpověď: vizte rozhodnutí o odmítnutí 

Otázka 2: Uveďte jméno, příjmení a členské číslo autorizované osoby, která v rámci uvedené realizace 

zakázky vykonávala funkci hlavní stavbyvedoucí.  

Odpověď: vizte rozhodnutí o odmítnutí 

Otázka 3: Uveďte jméno, příjmení a členské číslo autorizované osoby, která v rámci uvedené realizace 

zakázky vykonávala funkci autorský dozor. Pokud uvedenou funkci vykonávalo osob více, uveďte 

všechny osoby. 

Odpověď: Funkci autorského dozoru vykonával Ing. Jan Košner, Ph. D., osvědčení o autorizaci č. 34710 

(podrobněji vizte příloha „Košner_autorizace“ a „Jmenování ATD, TDS_Kroměříž Oskol_sign“).  

Otázka 4: Uveďte jméno, příjmení a členské číslo autorizované osoby, která v rámci uvedené realizace 

zakázky vykonávala funkci technický dozor stavebníka. Pokud uvedenou funkci vykonávalo osob více, 

uveďte všechny osoby. 

Odpověď: Funkci technického dozoru vykonával Ing. Jan Košner, Ph. D., osvědčení o autorizaci č. 34710 

(podrobněji vizte příloha „Košner_autorizace“ a „Jmenování ATD, TDS_Kroměříž Oskol_sign“).  

Otázka 5: Doručte do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplný scan dokumentu: 

• Stavební deník 

Odpověď: vizte rozhodnutí o odmítnutí  

• Protokol o předání a převzetí dokončeného díla 
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Odpověď: Protokol o předání a převzetí dokončeného díla tvoří přílohu tohoto přípisu („Předání 

stavby_sken“) 

 

 

 

S pozdravem 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 

 

Přílohy:  

Dle Textu 


