
Dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. listopadu 2009 pod  
č. j.: 43229/09/05100/05000 MIPOX01H268S byl v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského 
kraje Meziresortní komisí na svém 35. jednání dne 18. listopadu 2009 doporučen projekt Zřízení 
kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury 
v lokalitě Doubrava U starostky k realizaci a k zadání veřejné zakázky prostřednictvím 
Ministerstva financí, odboru 45 – Realizace privatizace majetku státu, pro etapu přípravy 
realizační projektové dokumentace. 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se obracíme  
na Ministerstvo financí s žádostí o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení v jakém 
stádiu řízení se nachází realizační etapa části projektu Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě 
Doubrava-Hranice.  
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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  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 9. července  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se obracíme na Ministerstvo 
financí s žádostí o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení v jakém stádiu řízení se 
nachází realizační etapa části projektu Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice." 
 

 K tomu Vám sděluji následující informace. Finanční pomoc některým obcím  
je poskytována v rámci programu známého pod označením Revitalizace Moravskoslezského kraje. 
Jedná se o program vlády ČR, jehož cílem je odstranění negativních důsledků hornické činnosti 
v dotčených oblastech, schválený usnesením č. 592 ze dne 12. června 2002. 
 

 Projekt pod názvem „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení 
inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky“ byl schválen na 35. jednání 
Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, konaném dne 18. listopadu 
2009 na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Projekt byl komisí doporučen k realizaci a k zadání 
veřejné zakázky prostřednictvím MF, odbor 45 – Realizace privatizace majetku státu (dnes Realizace 
ekologických závazků vzniklých při privatizaci), a to pro etapu přípravy realizační projektové 
dokumentace s tím, že bude z textu projektu vypuštěna položka „rezerva“ a „osvětlení“ (tyto položky 
nejsou uznatelným nákladem) a dále s podmínkou vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. 
 

 Realizační projektová dokumentace nebyla doposud vypracována. V současné době probíhá 
doplňování materiálů a podkladů pro výběrové řízení na dodávku realizační projektové dokumentace. 
Následně budou tyto podklady obcí předány odbornému garantu programu (MPO) a ten po kontrole 
uznatelných nákladů tyto předá na MF. Teprve po předání podkladů ze strany MPO může 
Ministerstvo financí zahájit přípravu veřejné zakázky na zpracovatele realizační projektové 
dokumentace 

 
 V souladu se závěry Meziresortní komise bude po zpracování a schválení realizační 

projektové dokumentace projekt znovu předložen komisi ke schválení realizační etapy.  
 
 


