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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 23. července 2019 Vaši žádost 

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

pozdějších předpisů, ve které chcete poskytnout: 

Informace týkající se roku 2019, a to nesrovnalostí v projektu obce Sudice – Obnova krajinných 

prvků v obci Sudice – Sad Občiny (dotaz navazuje na vaši předchozí žádost). 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Zajištění agendy nesrovnalostí provádí na MŽP odbor fondů EU jako Řídicí orgán Operačního 

programu Životní prostředí. Příslušný odbor MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR prověřoval okolnosti 

projektu CZ.1.02/6.3.00/14.23580 OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ V OBCI SUDICE _ SAD 

OBČINY. Bylo ověřeno, že cíl projektu byl splněn, nicméně při realizaci projektu došlo 

k neprojednané odchylce od projektové dokumentace při odstraňování pařezů.  

V rámci projektu mělo být dle projektové dokumentace provedeno odfrézování pařezů 

do hloubky 50 cm na ploše 60,1 m2. Následnou monitorovací návštěvou však bylo zjištěno, 

že odstranění pařezů bylo provedeno vykopáním.  

Výše popsanou skutečností došlo k porušení podmínek dotace a byla stanovena finanční oprava 

výzvou k vrácení finančních prostředků dle zákona číslo 218/2000 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů. Výše finanční částky byla stanovena na základě rozpočtu projektu a odpovídala 

nerealizované položce frézování pařezů.  

S ohledem na skutečnost, že vyčíslená částka byla vrácena, rozhodl Řídicí orgán Operačního 

programu Životní prostředí o ukončení nesrovnalosti. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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