ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení
tiskového a PR
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Praze dne
Čj.:
Vyřizuje:
Tel.:

27. 9. 2016
62309/ENV/16
Helena Bokotejová
267 122 054

Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 13. 9. 2016 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací ke schválenému projektu
č. CZ.05.1.30/0.00/0.0/0.0/15_021/0001333, Kanalizace Branov II. etapa. Ve své žádosti
požadujete poskytnout tyto informace:
1. Dokument v podobě podané žádosti o podporu včetně všech povinných příloh.
2. Doklady o uskutečněné VOS, pokud jsou součástí schvalovacího procesu poskytnutí
dotace, a to zejména: 2.a) Protokol o výběru nejvhodnějšího uchazeče.
3. Všechny uzavřené SOD k předmětu poskytované dotace, včetně případných dodatků.
4. Smlouvy o rozpisu čerpání dotace včetně všech dodatků uzavřené
poskytovatelem dotace a Obcí Branov a příslušných příloh těchto smluv.

mezi

5. Rozhodnutí poskytovatele dotace včetně smluvního ujednání podmínek, ze kterých lze
dotaci čerpat.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) V příloze Vám posíláme požadované dokumenty se znečitelněnými údaji. Důvody
znečitelnění jsou obsaženy v rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, které
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ministerstvo vydalo dne 27. 9. 2016 pod č. j. 65564/ENV/16 a které Vám bude
doručeno prostřednictvím datové schránky.
Ad 2) a 3)

Ministerstvo požadovanými informacemi nedisponuje, požadované informace
se nevztahují k působnosti ministerstva, a z toho důvodu v těchto bodech
žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá.

Ad 4) a 5)

V těchto bodech ministerstvo vydalo dne 27. 9. 2016 pod č. j. 65564/ENV/16
rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací, které Vám bude doručeno
prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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