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Praha dne 7. července 2020
Č. j.: MZP/2020/130/572
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/130/203
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Pšeničková
Tel.: 267 122 436
E-mail: Martina.Psenickova@mzp.cz

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

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 26. 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 s názvem
„2-Františkovy Lázně – Náhrada stacionárního zdroje znečištění“, vedeném pod reg.čísl.
CZ.05.2.28/0.0/0.0/19_136/0009925.
Konkrétně požadujete poskytnout tyto dokumenty:
(i) Úplné znění žádosti o schválení Projektu spolu se všemi přílohami; a
(ii) Úplné rozhodnutí Výběrové komise o schválení žádosti o schválení Projektu; a
(iii) Úplné znění smlouvy o financování Projektu.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

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 2)

Daný projekt byl projednáván na dvou Výběrových komisí a to na:
•

46. jednání Výběrové komise, které se uskutečnilo dne 17. června 2019, kde se
rozhodlo o umístění daného projektu do zásobníku projektů. Zápis z tohoto jednání
je k dispozici ke stažení na tomto odkazu:
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1963
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•

jednání Výběrové komise formou per rollam, které bylo ukončeno ke dni 6. března
2020, kde se rozhodlo o doporučení daného projektu k podpoře. Zápis z tohoto
jednání je k dispozici ke stažení na tomto odkazu:
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2190

Ad 3)

V příloze Vám posíláme Vámi požadovaný dokument.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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dle textu
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