
Již čtvrtý rok se hovoří o kanalizaci v obci Lučina v okrese FM. Podle posledních informací 
obecního úřadu je žádost na MF,které také rozhoduje kdy bude akce uskutečněna. Zajímá mě kdy 
se akce uskuteční, příp.jak dlouho ještě budeme čekat. Jde o často diskutovaný problém a mezi 
občany začíná převládat názor, že jsme příliš malí a nedojde na nás. V době kdy je snaha 
vyčerpat co nejvíce financí z EU je to podivné. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 12. března  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"Již čtvrtý rok se hovoří o kanalizaci v obci Lučina v okrese FM. Podle posledních informací 
obecního úřadu je žádost na MF,které také rozhoduje kdy bude akce uskutečněna. Zajímá mě kdy se 
akce uskuteční, příp.jak dlouho ještě budeme čekat. Jde o často diskutovaný problém  
a mezi občany začíná převládat názor, že jsme příliš malí a nedojde na nás. V době  
kdy je snaha vyčerpat co nejvíce financí z EU je to podivné." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. Předmětný projekt s oficiálním názvem Ochrana 
levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami byl Ministerstvu financí předán z 
Ministerstva průmyslu a obchodu teprve dne 20. června 2014. Jedná  
se o projekt, který je součástí programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, jehož cílem  
je odstranění negativních důsledků hornické činnosti v dotčených oblastech. Předmětný program 
zaštiťuje vláda ČR, jeho odborným garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo 
financív rámci tohoto programu provádí přípravné činnosti nezbytné  
pro vyhlášení veřejné zakázky na realizaci, je zadavatelem veřejných zakázek a vykonává  
i dohledové činnosti v průběhu jejich provádění. Vzhledem k finančním možnostem fondu 
privatizace, ze kterého jsou dané projekty financovány, jsou stanoveny priority zadávání jednotlivých 
veřejných zakázek na realizaci předložených projektů. Tyto priority sestavuje odborný garant procesu 
– Ministerstvo průmyslu a obchodu. V současné době jsou platné priority dané usnesením vlády č. 
743 z roku 2013.  
 
 Projekt Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami bohužel není 
zařazen do vládou stanovených priorit. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo financí v nynější 
době nemůže přistoupit k jeho realizaci a z tohoto důvodu není ani schopno sdělit konkrétní termín 
jeho provedení. 
 
 Závěrem považuji za vhodné pro úplnost uvést, že program Revitalizace Moravskoslezského 
kraje je financován ve smyslu zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České 
republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, v platném 
znění, ze zvláštního účtu tzv. Fondu privatizace vedeného Ministerstvem financí z prostředků mimo 
státní rozpočet. V žádném případě  
se nejedná o program, který by byl financován Evropskou unií. 
 


