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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) 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 2. 3. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací 

týkajících se žádosti o dotaci na domovní čistírny odpadních vod ve městě Rychvald. 

SFŽP ČR Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 2. 3. 2023 vyhověl a 

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

informace níže. 

Otázka: Kdo je za odborný posudek k DČOV podepsán za město Rychvald?  

Odpověď: Odborný posudek pro projekt s názvem „Odkanalizování města Rychvald prostřednictvím 

realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO“ podepsal 

Ing. Jan Topol, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby. 

V souvislosti s Vašimi žádostmi o poskytování informací si Vás dovoluji upozornit na následující. 

Vaše žádosti o informace, které podáváte elektronicky, prosím podávejte výhradně v souladu s § 14 

odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb, tedy výhradně prostřednictvím elektronické adresy podatelny SFŽP 

ČR jako povinného subjektu, konkrétně na e-mailovou adresu „epodatelna@sfzp.cz“, popřípadě 

také prostřednictvím datové zprávy do datové schránky SFŽP ČR (ID DS: favab6q). 

Podání učiněná elektronicky do e-mailových adres jednotlivých zaměstnanců SFŽP ČR nejsou podle 

§ 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostmi podle zákona č. 106/1999 Sb. a jako taková nebudou tedy 

postupem podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizována.  

Používejte tedy prosím výhradně e-mailovou adresu „epodatelna@sfzp.cz“, pokud zasíláte svoje 

žádosti elektronickou poštou (e-mailem).  

Děkuji za pochopení.  

S pozdravem 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

(dokument je podepsán elektronicky) 
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