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Praha dne 30. dubna 2019 
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Sp. zn.: ZN/MZP/2019/130/169  

Vaše č. j.:  

Vyřizuje: Mgr. Šamonilová 

Tel.: 267 122 167 

E-mail: Stepanka.Samonilova@mzp.cz  

 

 

 

 

 

 

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

k informacím 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 29. dubna 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se dotazů: 

K žádosti o dotaci k projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007293 Kanalizace Křinec – Napojení 

místní části Nové Zámky: 

1. stav žádosti – schváleno ano/ne/ke dni 

2. termín možného skutečného čerpání dotace 

3. v případě neschválení – pořadí v zásobníku projektů, přesun do další etapy 

4. chyby v projektu – jejich odstranění 

5. chyby ve stavebním řízení – jejich odstranění 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1), Ad 3) 

Projekt byl předložen do 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. 

Po vyhodnocení žádosti byl projekt následně zařazen na 21. místo v zásobníku projektů 71. 

výzvy, což bylo projednáno na 34. jednání Výběrové komise OPŽP 2014-2020 (VK), která se 

konala dne 25. 6. 2018, a následně schváleno Řídicím orgánem OPŽP. Zápis a tabulka 

schválených projektů z VK je dostupný na https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1838.  

 

Z důvodu vyčerpání prostředků určených na 71. výzvu nebyl tento projekt z OPŽP podpořen. 

Žadatel nicméně využil možnost podpory z prostředků Národního programu Životní prostředí 

(NPŽP) na zásobníkové projekty 71. výzvy OPŽP a podal žádost v rámci výzvy NPŽP č. 8/2018 

(viz https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=60). Jeho žádost byla 

schválena vydáním rozhodnutí ministra životního prostředí č. 13261811 ze dne 17. 12. 2018, 

kterým byla poskytnuta podpora ve výši 10 431 372 Kč. 
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Informacemi k ostatním bodům Vaší žádosti MŽP nedisponuje. Obraťte se prosím na Státní fond 

životního prostředí ČR, který jednotlivé žádosti z NPŽP administruje, uzavírá s úspěšnými 

žadateli smlouvu o poskytnutí prostředků a proplácí jim poskytnutou podporu v závislosti na 

plnění podmínek rozhodnutí a smlouvy. 

 

V tom smyslu se Vaše žádost v bodě 2, 4 a 5 podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb odkládá. 

 

S pozdravem 

 

 

 Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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