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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 6. 6. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se informací o projektu „Odkanalizování obcí Kolesa 

a Komárov s napojením ČOV Kladruby nad Labem“. Ve své žádosti požadujete poskytnutí 

těchto informací: 

1) Sdělte prosím počet EO (ekvivalentních obyvatel) uvedených v žádosti o dotaci 

u projektu registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001187, název projektu: 

Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením ČOV Kladruby nad Labem.  

 

2) Sdělte prosím, jak bylo u projektu registrační číslo: 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001187, název projektu: Odkanalizování obcí Kolesa 

a Komárov s napojením ČOV Kladruby nad Labem hodnoceno kritérium 

nákladovosti kanalizace v Kč na jednoho EO viz níže uvedená tabulka z dokumentu 

Hodnotící kritéria specifického cíle 1.1.  

 

3) Byl počet EO uvedený v žádosti o dotaci výše uvedeného projektu pracovníky 

řídícího orgánu, hodnotiteli, či pracovníky zprostředkující ho subjektu Operačního 

programu Životní prostředí (SFŽP) ověřován, zda odpovídá skutečnosti a je 

pravdivý, či jinak nezkreslený?  

Pozn.: na základě sdělení Českého statistického úřadu byl počet trvale žijících 

obyvatel v obcích Kolesa a Komárov při posledním sčítání lidu 163 obyvatel. 

Přičemž demografický vývoj počtu obyvatel má v obou obcích dlouhodobě klesající 

tendenci. 

 

4) Sdělte prosím, zda při celkové výši způsobilých výdajů projektu: 24.143.750,64 Kč, 

s přihlédnutím ke skutečnému počtu trvale žijících obyvatel (cca 163 obyvatel), 
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přičemž ne všichni se na plánovanou kanalizaci připojí, neměl být projekt vyřazen 

pro svoji ekonomickou neefektivitu a nehospodárnost? (náklady na jednoho EO 

vysoce přesahují stanovenou hranici hospodárnosti projektu ve výši 90.000,- Kč).  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Počet EO uvedených žadatel ve formuláři technických parametrů je 214. 

 

Ad 2) Nákladovost kanalizace v Kč/EO byla řešena jako podíl nákladů na kanalizaci 

a odvedeného znečištění novou kanalizací, kde výpočet EO musí vycházet z počtu 

trvale bydlících obyvatel. 

 

Ad 3) Počet EO byl potvrzen podpisem statutárního zástupce ve formuláři technických 

parametrů. Je nutné doplnit, že počet trvale žijících obyvatel nemusí být totožný 

s počtem trvale bydlících obyvatel, tzn. lze zahrnout i obyvatele, kteří v obci žijí, 

nemají však hlášený trvalý pobyt. Údaje byly ze strany Státního fondu životního 

prostředí ČR ověřovány s údaji podle Českého statistického úřadu, údaji podle 

Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů a rozsahu projektové 

dokumentace. Prověření podle webových stánek obce bylo možné použít jen 

rámcově, vzhledem  k tomu, že jsou projektem řešeny místní části obce.   

 

Ad 4) Celkové způsobilé náklady nevstupují do výpočtu kritéria „Kanalizace – nákladovost 

v Kč/EO“, jelikož do výpočtu vstupují pouze náklady na kanalizaci (18 808 476 Kč) – 

provede-li se podíl nákladů na kanalizaci a odvedeného znečištění novou kanalizací 

(18 808 476 Kč / 214 EO) dostaneme požadované kritérium (87 890 Kč/EO), kde je 

z výsledku patrné, že nepřesahuje hranici vyřazení (≥ 90 000). 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 


