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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 „ministerstvo“) obdrželo dne 18. května 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
Ve své žádosti požadujete poskytnout následující informace:
1) Seznam podpořených projektů na vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků
podpořených v rámci Operačního programu životní prostředí – prioritní osa 4 s uvedením
realizačních nákladů za období let 2015-2019.
Dále Vaše žádost obsahuje dotaz „zda informace o provedených úpravách vodních toků
zveřejňujete v režimu otevřených dat? Pokud ne, bylo by možné je zveřejňovat, například skrze
portál data.gov.vz, který provozuje Ministerstvo vnitra ČR?“

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V příloze Vám posíláme požadovaný seznam schválených projektů Prioritní osy 4 „Ochrana a péče
o přírodu a krajinu“ Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, jejichž součástí je
vytváření či obnova přírodě blízkých koryt vodních toků. Upozorňujeme, že v tabulce uvedené
hodnoty celkových způsobilých výdajů (CZV) a příspěvku EU jsou platné k datu konání příslušné
Výběrové komise. CZV je projektovaná cena, která kromě realizačních nákladů obsahuje
i plánované výdaje na projektovou přípravu, povinnou publicitu, způsobilé DPH a případné výkupy
pozemků. Skutečné realizační náklady, pokud již byly ve sledovaném období 2015 – 2019
proplaceny, jsou uvedeny ve sloupci „Proplaceno příspěvku EU“.
K Vašemu dotazu, zda informace o provedených úpravách vodních toků jsou zveřejňovány
v režimu otevřených dat, sdělujeme, že přehled všech schválených projektů je zveřejněn na
webové stránce pod odkazem:
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https://www.opzp.cz/o-programu/cerpani-a-schvalene-projekty/
Pro úplnou informaci doplňujeme, že pod odkazem:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ehpMmxMWh8PLjeXSt_OgrFt6HmEP8WC&hl=cs&ll=49.87643528696911%2C15.044973756249988&z=7
je zveřejněna mapa obsahující celostátní přehled projektů zaměřených na boj se suchem, které
byly podpořeny od roku 2014 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013,
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a Národního programu životní prostředí.
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