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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – dotace - voda 
 

 

Vážení, 

 

dne 21.11.2015 byla na elektronickou podatelnu Obce Pravice doručena Vaše žádost o 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informaci 

dle zák.č. 106/1999 Sb. (dotace - voda)“, kterou jste podali jako zástupci na základě plné moci 

pana                         . 

 

V žádosti  požadujete: 

Žadatel je vlastníkem nemovitostí přímo dotčených stavbou rekonstrukce vodárenské 

infrastruktury v obci Pravice. 

Žadateli je známo, že zadavatelem (investorem předmětné akce je obec Pravice, která je 

rovněž příjemcem dotace. 

Dle ust. § 13 a násl. zák.č. 106/1999 Sb. proto tímto 

žádám o poskytnutí informace  

formou písemného sdělení k následujícím otázkám: 

1. kterým konkrétním rozhodnutím byla shora uvedená investiční akce povolena. Tuto 

informaci doložte předložením stavebního povolení jakož i územního rozhodnutí, 

pokud mu předcházelo. 

2. kdo na předmětnou investiční akci poskytl dotaci. Tuto informaci doložte předložením 

a. žádostí o dotaci 

b. rozhodnutí o dotaci, 

c. smlouvy o poskytnutí a čerpání dotace, pokud byla uzavřena 

d. monitorovacími zprávami, pokud již byly odeslány 

3. kdo je zhotovitelem předmětné investiční akce. Tuto informaci doložte předložením 

a. rozhodnutí o výběru zhotovitele 

b. smlouvy o dílo se zhotovitelem 

c. oznámení o zveřejnění předmětné veřejné zakázky 

4. kdo je technickým dozorem předmětné stavby. Tuto informaci doložte smlouvou o 

výkonu předmětného technického dozoru investora 

5. kdo je administrátorem předmětné veřejné zakázky, pokud si její administraci 

nezajišťovala obec vlastními prostředky. Tuto informaci doložte smlouvou s 

administrátorem označené veřejné zakázky,pokud byla uzavřena. 

 

 

 

 

 

 



Z Vaší žádosti není přesně určené, o jakou akci jde, rekonstrukce vodárenské infrastruktury 

v této chvíli v obci žádná neprobíhá. Dle dalších skutečností zřejmě máte na mysli novou 

investiční akci „Splašková kanalizace Pravice“ a proto Vám v souladu s ustanovením § 14 

odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme následující informace k Vaší žádosti 

(odpovědi číslovány stejně jako otázky). Pokud již byla informace dříve zveřejněna a je 

veřejně dostupná, poskytujeme níže odkaz na zveřejněnou informaci: 

1. Územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Hrušovany nad Jevišovku ze dne 

20.6.2005 pod čj. Výst.1207/05KO, UR 171/05  (příloha 1_1_UR.pdf) a Stavebním 

povolením vydaným Městským úřadem Znojmo, odborem životního prostředí dne 

18.01.2008 pod č.j. MUZN 5314/2008 (příloha 1_2_SP.pdf). 

2. Dotace na akci „Splašková kanalizace Pravice“ byla postkynuta jednak 

Jihomoravským krajem ( dále jen „JMK“) a dále z Operačního programu životní 

prostředí (Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, dále jen 

„OPŽP“). 

a. žádostí o dotaci 

- žádost o dotaci na JMK – příloha 2a_1_zadost_JMK.pdf 

- žádost o dotaci z OPŽP – příloha 2a_2_zadost_OPZP.pdf 

b. rozhodnutí o dotaci, 

- rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí Vám 

již bylo poskytnuto a bylo již zveřejněno na základě Vaší předchozí žádosti o 

informace  v souladu s § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. na internetových stránkách 

Obce Pravice, a lze jej otevřít přes tento odkaz 

http://www.obecpravice.cz/file.php?nid=5339&oid=4693174 

- změna rozhodnutí je lze pak otevřít přes tento odkaz 

http://www.obecpravice.cz/file.php?nid=5339&oid=4693175 

c. smlouvy o poskytnutí a čerpání dotace, pokud byla uzavřena 

- smlouva s JMK vč. dodatku – příloha 2c_1_smlouva_JMK.pdf 

- smlouva se Státním fondem životního prostředí – příloha 

2c_2_smlouva_SFZP.pdf 

d. monitorovacími zprávami, pokud již byly odeslány 

- monitorovací zprávy – příloha 2d_MZ.pdf 

3. Zhotovitelem předmětné investiční akce je společnost Miloš Ryšavý, stavební a 

obchodní firma, s.r.o., se sídlem Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČ: 28315049 

a. rozhodnutí o výběru zhotovitele – příloha 

3a_rozhodnuti_o_vyberu_zhotovitele.pdf 

b. smlouva o dílo se zhotovitelem – smlouva o dílo včetně všech dodatků je veřejně 

přístupná na profilu zadavatele Obce Pravice pod těmito odkazy: 

smlouva o dílo - https://www.vhodne-

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=download&docume

nt=871465 

dodatek č. 1 - https://www.vhodne-

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=8

71460 

dodatek č.2 - https://www.vhodne-

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=download&docume

nt=871461 

c. oznámení o zadání zakázky zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek -  příloha 

3c_oznameni_VVZ.pdf 

 

Další informace o zadávacím řízení lze nalézt na profilu zadavatele Obce Pravice 

(https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00636932)  u investiční akce „Splašková 

kanalizace Pravice“ pod tímto odkazem: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/splaskova-kanalizace-pravice. 
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Případně ve Věstníku veřejných zakázek na adrese 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz zadáním vyhledávání podle zadavatele a 

uvedením IČ obce, tj. 00636932. 

4. Technickým dozorem investora na předmětné akci je společnost AP INVESTING, 

s.r.o., se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 

smlouva o dílo – příloha 4_smlouva_TDI.pdf 

5. Administrátorem předmětné veřejné zakázky byla společnost AP INVESTING, s.r.o., 

se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 

mandátní smlouva – příloha 5_smlouva_VZ.pdf. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Jaroslav Vitouch v.r. 

starosta obce 

Doručí se: 

- písemně (e-mailem) na podatelna@ondrus.eu 
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