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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 27. 5. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí dotací vybraným uchazečům v souvislosti
s operačním programem Životní prostředí pro období 2014 – 2020. Konkrétně se Vám
jedná o informace o vybraných projektech v 8. výzvě (specifický cíl 2.2) schválených
Řídícím orgánem OPŽP k podpoře na základě doporučení Výběrové komise Řídícího
orgánu Operačním programem Životní prostředí konané dne 12. 4. 2016. V této souvislosti
žádáte o poskytnutí informací a dokumentů k těmto pěti projektům schváleným k podpoře
z OPŽP:
1) Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001002,
Název projektu: Komplexní odprášení nakládacího místa nakládacího zásobníku
nákladového nádraží Úpravny uhlí Ledvice,
Žadatel: Severočeské doly, a.s.
2) Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001063,
Název projektu. MODERNIZACE VÝROBY VÁPENCE A VÁPNA VE SPOLEČNOSTI
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o..
Žadatel: KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
3) Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000413,
Název projektu: Odsávání linky kamenolomu Chornice,
Žadatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.
4) Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000406,
Název projektu: ODSÁVÁNÍ LINKY KAMANOLOMU ONDŘEJOVICE,
Žadatel: KARETA, s.r.o.
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5) Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001144,
Název projektu: Odprášení hydratizační jednotky HJ 5,
Žadatel: HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
Konkrétně se jedná o tyto informace a dokumenty:
1) žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 –
2020 včetně všech příloh, dodatků a všech dokumentů zaslaných žadatelem
v souvislosti s podáním této žádosti,
2) rozhodnutí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období
2014 – 2020 včetně všech příloh a dodatků; pokud ještě nebylo toto rozhodnutí
vydáno, žádáte o zaslání alespoň následujících informací i) účel, na který je
poskytovaná podpora určena, ii) lhůta, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, iii)
veškeré podmínky, které musí příjemce podpory v souvislosti s použitím podpory
splnit,
3) rozhodnutí MŽP o zařazení projektu mezi schválené projekty v rámci 8. výzvy
k podávání žádostí 0 podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro
období 2014 – 2020,
4) veškerých smluv či dohod případně uzavřených v souvislosti s projektem mezi
žadatelem a státem, resp. MŽP anebo Státním fondem životního prostředí (,,SFŽP“)
včetně všech jejich příloh a dodatků,
5) zápisů zjednání Výběrové komise Řídícího orgánu OPŽP konané dne 12. 4. 2016,
6) rozhodnutí či doporučení Výběrové komise Řídícího orgánu OPŽP konané dne 12. 4.
2016,
7) veškerých rozhodnutí, záznamů, zápisů zjednání, analýz, doporučení, posouzení,
srovnání a dalších relevantních dokumentů a informací vypracovaných v rámci MŽP
nebo SFŽP (a jejich příslušných orgánů) nebo orgánů OPŽP či jakýmkoli třetím
subjektem pro MŽP či SFŽP či jinak MŽP k dispozici v souvislosti s formálním
a věcným hodnocením projektu (včetně např. zápisů zjednání a výsledků formálního
hodnocení, kontroly přijatelnosti žádosti a věcného hodnocení hodnotitelů 1 rozhodnutí
o přidělení bodů věcného hodnocení příslušnému projektu),
8) konkrétních informací o posouzení slučitelnosti předmětné podpory s pravidly EU pro
poskytování veřejné podpory (tj. například, zda je podpora poskytována v souladu
s blokovou výjimkou ve smyslu příslušného nařízení EU nebo zda došlo či dojde
k notifikaci podpory jako veřejné podpory Evropské komisi apod.), včetně veškerých
záznamů a výstupů takového posouzení a
2/3

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz

9) veškeré interní dokumenty MŽP a SFŽP obsahující pravidla a směrnice, dle kterých
dochází k formálnímu a věcnému hodnocení jednotlivých žádostí o podporu, a dle
kterých dochází ke kontrole správné a zákonné implementace a realizace projektu,
na nějž je poskytována podpora.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Dne 21. 6. 2016 Vám Státní fond životního prostředí ČR (rezortní organizace MŽP),
kterému jste rovněž adresoval identickou žádost o poskytnutí informací, zaslal
v elektronické podobě a doporučenou poštou požadované informace a dokumenty. Vaši
žádost proto MŽP považuje za vyřízenou

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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