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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 2. června 2020 Vaši 

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

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací souvisejících s projektem „Dokončení 

sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k. ú. Skuhrov nad Bělou“, registrační číslo 

projektu CZ.05.3.24/0.0/0.0./15_007/0000807, žadatel HIRAGANA s.r.o. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) V jaké fázi se projekt nachází, tj. zda aktuálně probíhá, je pozastaven nebo byl zrušen?  

 

2) V případě, že projekt probíhá, kdy lze očekávat jeho dokončení?  

 

3) V případě, že byl projekt pozastaven, kdy lze předpokládat pokračování v projektu?  

 

4) V případě, že byl projekt zrušen, k jakému dni k tomu došlo?  

 

5) Byly k dnešnímu dni vyplaceny dotace ve spojitosti s projektem? Pokud ano, kdy, v jaké 

výši a jakému subjektu.  

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1), 4) Předmětný projekt byl fakticky zrušen dne 23. března 2020. 

Ad 2), 3) Vzhledem k odpovědi k bodu 1) a 4) nerelevantní. 

Ad 5) Žadateli, společnosti HIRAGANA, s. r. o., sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, 

Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 28350464 byla celkem vyplacena dotace z prostředků 

Fondu soudržnosti EU ve výši 1 764 986,75 Kč, nicméně s ohledem na faktické 

zrušení projektu byly ze strany poskytovatele dotace učiněny kroky k tomu, aby 

došlo k vymožení celé částky zpět. 
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S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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