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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 26. 3. 2018 Vaši žádost o informaci podle 

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

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí informací ve věci akce 

č. 14173636 – „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto 

informace: 

 

1. Žádám o poskytnutí informací, na kterých pozemcích v lokalitě Přední Díly v obci 

Podolí v okr. Uherské Hradiště, jsou umístěny hráze, přehrážky a bezpečnostní 

přepady stavby „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“, které mohou být předmětem 

soukromého práva a tudíž nejsou pouhými součástmi pozemků, na nichž se nachází, 

přičemž jsou rozhodné pro splnění podmínek předmětné dotace. Mám na mysli akc. 

č. 14173636, příjemce dotace Obec Podolí, 686 04 Podolí 190, akce byla realizována 

v roce 2015, výše dotace cca 3,2 mil. Kč, poskytovatel dotace SFŽP. Pokud tyto 

informace nemáte, sdělte mně, prosím, kdo je má.  

 

2. Žádám o informaci, zda byla po dokončení akce „Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“ akc. 

č. 14173636 (příjemce dotace Obec Podolí, 686 04 Podolí 190, realizovaná v roce 

2015, výše dotace cca 3,2 mil. Kč, poskytovatel dotace SFŽP), provedena vámi, nebo 

kterýmkoliv vašim orgánem, kontrola použití této dotace a dodržení podmínek, které 

byly k jejímu použití stanoveny. Pokud se taková kontrola uskutečnila, sdělte mně, 

prosím, kdy byla zahájena a kdy byla dokončena, dále sdělte, prosím, číslo protokolu 

o kontrole, nedostatky, které byly zjištěny a celkovou výši nesprávně nebo 

neoprávněně použitých finančních prostředků, včetně položek, ke kterým 

se vztahovaly.  

 

3. Žádám o informaci, zda jste obdrželi vy, nebo kterýkoliv váš orgán, po dokončení akce 

„Tůně a mokřady v k. ú. Podolí“ akc. č. 14173636 (příjemce dotace Obec Podolí, 686 
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04 Podolí 190, akce byla realizována v roce 2015, výše dotace cca 3,2 mil. Kč, 

poskytovatel dotace SFŽP), jakýkoliv podnět ke kontrole použití této dotace a dodržení 

podmínek, které byly k jejímu použití stanoveny. Současně žádám o informaci, kdy jste 

takový podnět obdrželi a zda jste na základě něho provedli příslušnou kontrolu. Pokud 

jste kontrolu neprovedli, uveďte, prosím, důvody, proč se tak nestalo.  

 

4. Žádám vás o poskytnutí informace, zda máte k dispozici Metodiku finančních toků 

a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 

a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, včetně té části, 

podle které je stanovena povinnost zahájit proces šetření nesrovnalostí v souvislosti 

s dotčeným projektem. Současně žádám, pokud máte tuto metodiku, či metodiku 

obdobnou k dispozici, abyste mně ji poskytli v elektronické podobě. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) MŽP Vám svým přípisem ze dne 2. 3. 2018, který reagoval na Váš podnět ze dne 

9. 2. 2018, sdělilo veškeré informace, jež má v této věci k dispozici. Pokud 

se jedná o poskytnutí informací k pozemkům, na kterých jsou umístěny hráze, 

přehrážky a bezpečnostní přepady předmětné stavby, doporučujeme Vám, abyste 

se obrátil přímo na Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“). 

Ad 2) Na základě MŽP známých informací byla dne 5. 6. 2015 provedena kontrola 

ze strany SFŽP, na který Vám v případě dalších dotazů doporučujeme se obrátit. 

Ad 3) MŽP obdrželo v této věci pouze Váš podnět k provedení kontroly ze dne 9. 2. 

2018. 

Ad 4) Požadovaná metodika je veřejně přístupná na webových stránkách Ministerstva 

financí České republiky pod odkazem:  

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2015/metodika-financnich-toku-a-

kontroly-prog-21161.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
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