Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 27. 9. 2018
Č. j.: MZP/2018/130/665
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/341
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 16. 9. 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 financovaném z OPŽP 2014 2020. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
•

Název výzvy: MŽP_66. výzva, PO 1, SC 1.4, kolová

•

Číslo výzvy: 05_17_066

•

Specifický cíl: 1.4

•

Projekt: „Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Nelahozeves a vybudování
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Nelahozeves“

•

Žadatel: obec Nelahozeves

•

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0007038

K uvedenému projektu žádám o poskytnutí následujících informací:
•

Projektová dokumentace, která byla přiložena k žádosti

•

Rozpočet projektu, který byl přiložen k žádosti

•

Územní rozhodnutí č i stavební povolení, pokud k projektu bylo vydáno

•

Smlouva o poskytnutí dotace, pokud již byla uzavřena

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Pokud se jedná o poskytnutí projektové dokumentace, rozpočtu projektu a územního rozhodnutí
či stavebního povolení, MŽP požadovanými dokumenty nedisponuje. Doporučujeme Vám, abyste
se s těmito požadavky v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. obrátil na Státní fond
životního prostředí ČR, který je v tomto případě zprostředkujícím subjektem pro OPŽP. MŽP
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z výše uvedeného důvodu podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o
poskytnutí informace v této části odkládá.
V příloze Vám posíláme požadovanou smlouvu o poskytnutí dotace.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
Příloha
dle textu
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