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V Praze dne 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
 

26. 4. 2018 
MZP/2018/130/306 

Mgr. Bokotejová 
267 122 054 

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 

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

pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 19. 4. 2018 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve své žádosti požadujete 

poskytnout kopie: 

- žádostí města Měčín o dotaci nebo jinou formu veřejné podpory,  

- smluv, dohod nebo jinak nazvaných ujednání, kde smluvní stranou je město Měčín, 

týkajících se poskytnutí dotace nebo jiné formy veřejné podpory,  

- rozhodnutí, oznámení sdělení nebo jinak nazvaných dokumentů, kterými se 

přiznává městu Měčín dotace nebo jiná forma veřejné podpory,  

- vyúčtování dotace a veškeré další dokumenty, kterými město Měčín prokazovalo 

využití dotace.  

To vše požadujete poskytnout za období 1. 1. 2016 – 19. 12. 2017 
 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Městu Měčín nebyla v období 1. 1. 2016 – 19. 12. 2017 poskytnuta dotace v rámci 

žádného programu v gesci MŽP (Národní program Životní prostředí, Nová zelená 

úsporám, Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru, Program na podporu nestátních 

neziskových organizací, Programy EU). MŽP tedy nemá Vámi požadované informace 

k dispozici. 

Svazek obcí Měčínsko (Měčín, Kbel, Předslav) předložil dne 30. 11. 2016 v rámci 

40. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 žádost o podporu 
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na projekt „Kompostéry pro Měčínsko“ (registrační č. projektu 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0004031). Požadovaný příspěvek EU na předmětný projekt je 

ve výši 1 309 203 Kč. Projekt je v současnosti ve stavu fyzické realizace. Kompletní 

dokumentaci k projektu má k dispozici administrátor projektu – Státní fond životního 

prostředí ČR, na který Vám doporučujeme se v této věci obrátit.  

Z výše uvedeného důvodu MŽP podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši 

žádost o poskytnutí informace odkládá. 

 

S pozdravem 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 
 
 


