Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 17. 8. 2018
Č. j.: MZP/2018/130/546
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/287
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Bokotejova@mzp.cz

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 4. 8. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o projektu podpořeném z prostředků EU –
„Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu“, kde byl příjemce dotace:
Vodovodní přivadeč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, IČ: 02468085, alokovaná
částka: 168,816,000 Kč, proplacená částka: 28,012,000 Kč, datum alokace: 24. 11. 2014.
Projekt se nachází ve stavu běžícím.
Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1)

Uvedení registračního čísla výše popsaného Projektu.

2)

Potvrzení skutečnosti, zda informace o daném Projektu
ze zdroje http://www.fondyeu.eu) odpovídají skutečnosti.

3)

Sdělení, jakou vazbu má výše popsaný Projekt na Projekt realizovaný pod totožným
názvem, tj. „Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu“, registrační číslo
Č. CZ1.02/1.2.00/12.14949 v celkové hodnotě 195,199,011, ukončený podle totožných
zdrojů (http://www.fondyeu.eu) v roce 2016.

4)

Schválené znění shora specifikovaného Projektu – předložení elektronické případně
informaci o tom, kde je možno do daného projektu nahlédnout a pořídit kopie.

uvedené

výše

(čerpané

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.2.00/12.14949
Ad 2) Do Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 (OPŽP) byl předložen pouze
projekt “Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu“, kdy příjemce
dotace byl dobrovolný svazek obcí Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov.
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Níže jsou uvedeny informace k projektu:
Název projektu: Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu
Příjemce dotace: Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí
Datum podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 24. 11. 2014
Celkové výdaje na projekt (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace): 314 012 649 Kč
Dotace ERDF/FS (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace): 168 816 290 Kč
Dotace SFŽP/SR (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace): 9 930 370 Kč
Proplacená částka: 175 679 111 Kč
Ad 3) Jak je již uvedeno v bodě č. 2, do OPŽP byl předložen projekt “Skupinový vodovod
Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu“ a příjemcem dotace byl dobrovolný svazek obcí
Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov.
Ad 4) MŽP požadovanými dokumenty nedisponuje. Váš požadavek spadá do působnosti
Státního fondu 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 v tomto bodě odkládá.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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