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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 8. června 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.“), týkající se projektu Instalace 

vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži. Konkrétně požadujete poskytnout 

tyto informace: 

 

Žádost o poskytnutí informace – otázka/ žádost č. 1: 

- Byl (tj. postačí odpověď: ANO/ NE) Řídicím orgánem Operačního programu Životní 

prostředí schválen následující projekt: 

o Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006548, Název projektu 

Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži? 

Žádost o poskytnutí informace – otázka/ žádost č. 2: 

- Jaký je dán nejzazší termín (tj. datum) dokončení fyzické realizace projektu: 

o Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006548, Název projektu 

Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži? 

- Nebo-li jinak řečeno: do jakého nejzazšího termínu musí být výše uvedený projekt fyzicky 

řádně dokončen, aby žadatel splnil termínovou podmínku poskytnutí dotace (Časová 

způsobilost Výdajů)? 

Žádost o poskytnutí informace – otázka/ žádost č. 3: 

- V jakém stavu je aktuálně tento projekt?: 

o Registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006548, Název projektu 

Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži? 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ano, daný projekt byl schválen v rámci 70. výzvy pro prioritní osu 5 Operačního 

programu Životní prostředí 2014 – 2020. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace bylo schváleno Řídicím orgánem dne 20. dubna 2018. 

Ad 2) K tomuto bodu ministerstvo nedisponuje žádnými informacemi. Doporučujeme Vám, 

abyste se v této věci obrátil přímo na Státní fond životního prostředí ČR, který je 

zprostředkujícím subjektem Operačního programu Životní prostředí pro tuto oblast 

a na který byly Řídicím orgánem delegovány činnosti související mj. s administrací 

projektů.  Z výše uvedeného důvodu ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o informace v tomto bodu odkládá. 

Ad 3) Projekt se nachází k 11. červnu 2020 ve stavu PP30 (Projekt s právním aktem 

o poskytnutí/ převodu podpory). 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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