Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 17. října 2019
Č. j.: MZP/2018/130/886
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/353
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Šamonilová
Tel.: 267 122 167
E-mail: Stepanka.Samonilova@mzp.cz

Odpověď č. 2 k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 30. září 2019 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
V návaznosti na několikerá sdělení ve veřejných sdělovacích prostředcích byla v roce 2018
prezentována informace o tom, že v letech 2018 - 2022 dojde k sanaci a revitalizaci skládky
tuhého komunálního odpadu (TKO) Slivenec rozprostírající se na ploše cca 15ha na
hraničním území městské části Praha Slivenec a městské části Praha Velká Chuchle.
Dále byla zveřejněna informace, že financování tohoto projektu bude realizováno
z finančních prostředků poskytnutých z evropského Fondu soudržnosti, konkrétně
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „Dotace").
1. Kdo byl žadatelem o Dotaci, resp. který subjekt podal žádost o Dotaci a kým byla tato
žádost o Dotaci podepsána?
2. Poskytnutí listiny/listin se žádostí o Dotaci, a to včetně případných listinných příloh
(technické specifikace) k této žádosti o Dotaci.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)
Na Vámi uvedené lokalitě byl z OPŽP 2014 – 2020 podpořen projekt „Sanace a revitalizace
skládky Velká Chuchle“ s registračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_024/0001391.
Uvedený projekt byl předložen do 24. výzvy OPŽP 2014 – 2020. Žadatelem o podporu je Hlavní
město Praha. Jako statutární zástupce je v žádosti uvedena paní Adriana Krnáčová.
K zastupování žadatele při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR byla Hlavním
městem zplnomocněna společnost EUROVISION, a.s.
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Ad 2)
V příloze zasíláme, v anonymizované podobě, tiskovou verzi žádosti o podporu a relevantní
požadované přílohy žádosti. V případě potřeby dalších dokumentů žádosti se doporučujeme
obrátit přímo na žadatele Hlavní město Praha, které je povinným subjektem.
Přílohy:
•
•
•
•
•
•

Tisková verze žádosti
Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí
Analýza rizik
Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu
Snímek z katastrální mapy
Znalecký posudek – Mgr. David Chaloupka, Ph.D.

Vzhledem k velkému objemu dat Vám budou zaslány dvě odpovědi MŽP na Váš e-mail.
Toto je odpověď č. 2.
S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky

Příloha
dle textu
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