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Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Žádost ze dne 09.11.2021 (doručena 09.11.2021 e-mailem)
Společnost in Tech – inženýrská činnost ve výstavbě žádala o poskytnutí informace týkající se
žádosti o dotaci, kterou Obec Nezabylice podala na Fond v rámci 14. kola Programu rozvoje
venkova I.1.2.3. Investice do lesů - Lesnická infrastruktura.
Dle zpracovaného materiálu ze dne 8. 2. 2012, který přiložili v příloze, v Seznamu
nedoporučených žádostí I.1.2.3 je žádost evidována pod č. 84, název subjektu Nezabylice, Název
projektu: Rekonstrukce lesní cesty - p.p.č. 1039/2, 1039/3, 987/2, 991/1, 991/2, 1039/1, k.ú.
Nezabylice.
Požadovali tedy informaci, zda byla k uvedené žádosti předložena, doložena nebo použita
projektová dokumentace.
1. Příloha: Projektová dokumentace, č. z. 3872011, 08/2011, počet paré 6
Akce: Rekonstrukce lesní cesty – p.p.č. 1039/2, 1039/3, 987/5, 991/1, 991/2, 1039/1, k.ú.
Nezabylice
Investor : Obec Nezabylice, Nezabylice 6, 430 01
Projektant : D. J., 430 02 Chomutov
2. Zaměření mapového podkladu pro projekt rekonstrukce cesty na pozemcích č. 1039/1 a 452/2
v Nezabylicích, k.ú. Nezabylice,
číslo zakázky: IG 138/2011, 12.8.2011
GEODETICKÁ KANCELÁŘ – D. F., Chomutov,
Výše uvedenou dokumentaci a zaměření jste dodávali spolu s příslušnými vyjádřeními státní
správy obci Nezabylice.
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Odpověď ze dne 12.11.2021
Vzhledem k administrativnímu postupu žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova na období
2007-2013 – 14. kolo příjmu žádostí (příjem žádostí 25. 10. – 7. 11. 2011), konkrétně u žádosti
o dotaci registrační číslo 11/014/1123a/342/005743 (Název žadatele: Obec Nezabylice – IČ
00673170; Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty - p.p.č. 1039/2, 1039/3, 987/2, 991/1,
991/2, 1039/1, k.ú. Nezabylice), kdy přílohy k žádostem o dotaci dokládali pouze žadatelé,
jejichž žádosti byly doporučeny, nebyla k uvedené žádosti doložena ani Projektová
dokumentace, ani Zaměření mapového podkladu pro projekt rekonstrukce cesty, jelikož žádost
o dotaci 11/014/1123a/342/005743 byla „ Nedoporučena“.
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Nad rámec Vašeho požadavku byly prověřeny i ostatní žádosti o dotaci subjektu Obec Nezabylice.
Totožná žádost o dotaci byla předložena i v 17. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova
2007-2013 (příjem žádostí 17. 10. – 23. 10. 2012) – registrační číslo 12/017/1123a/342/002411
(Název projektu: Nezabylice - rekonstrukce lesní cesty v Hořeneckém lesíku). I tato žádost ze
17. kola byla „Nedoporučena“ (tedy nebyly k ní dokládány přílohy) – zveřejněno na webových
stránkách
SZIF
dne
9. 1. 2013
(https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa1
%2F1%2F12%2F123%2F1389621581209.pdf).

Byly prověřeny i podané a administrované žádosti o dotaci subjektu Obec Nezabylice v rámci
Programu rozvoje venkova období 2014-2020 – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura – v rámci
této operace nemá subjekt Obec Nezabylice aktuálně podanou žádnou žádost o dotaci.
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