
 
 

Poskytnutí informací na základě žádosti žadatele ze dne 5. 4. 2016  

(žádost dle zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí dokumentů) 

 

Žadatel: Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959, bytem č.p. 73 Kostelec u Holešova PSČ 768 43, 

petr.zurek@bigoriginal.cz 

 

Text původní žádosti: 

Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o dokumenty v 

preferované elektronické verzi (pdf):  

 

Dokument o zamítnutí žádosti o dotaci ze dne 7.1.2016. Předmětem žádosti byl projekt "Obnova 

krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova" v rámci operačního programu Životní prostředí v prioritní 

ose 4. Investorem projektu je obec Kostelec u Holešova IČO 00287342, administrátorem žádosti je 

firma regiozona s.r.o. IČO 036224625.  

 

Stav:  

Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti 

Odůvodnění:  

Žádost "Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova" s registračním číslem 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000212 nesplnila kontrolou formálních náležitostí. 

Žádost nevyhověla u kritéria 014: Přiložené všechny povinné přílohy dle požadavků PrŽap (Pravidla 

pro žadatele a příjemce podpory), případně další přílohy dle obsahu výzvy a jejích příloh. V rámci 

vrácení žádosti k doplnění dne 1.12.2016 byla osobám s přístupem k projektu (Mgr. Martina Běťáková, 

Zuzana Valášková) interní depeší zaslána výzva k doplnění „výjimky pro zvláště chráněné druhy“. Dle 

Pržap se jedná se o přílohu typu Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy: 

výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tato příloha nebyla v rámci doplnění 

ze strany žadatele dodána. Hodnotitel tedy uvedl následující důvod pro nesplnění formálních náležitostí: 

„Žadatel i přes vyzvání, že má v biol. posouzení uvedené ZCHD (zvláště chráněné druhy) nedoložil 

Výjimku z ochraných podmínek ZCHD“. 

Žádost byla v systému MS2014+ zamítnuta dne 7.1.2016. Depeše o nesplnění formálních náležitostí 

nebo podmínek přijatelnosti včetně informace o podmínkách odvolání byla automaticky tentýž den 

zaslána osobě nastavené jako vlastník projektu (Zuzana Valášková).  

Od 24.2.2016 jsou depeše o výsledku hodnocení zasílány ze strany AOPK všem osobám nastaveným 

v přístupech k projektu (vlastníkům, čtenářům, editorům, signatářům, zmocněncům, správcům 

projektu), v předchozím období to nebylo možné z technických důvodů (nastavení systému MS2014+). 

Doporučujeme, aby byl zástupce žadatele nastaven v přístupech k projektu jako „čtenář“. Bude tak mít 

náhled na stav projektu a zveřejněné hodnocení, ačkoliv nebude moci žádost editovat. 

 

Níže naleznete obrazovky příslušných depeší a výsledku hodnocení, tak, jak jsou zaneseny v systému 

MS2014+. 
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Depeše ze dne 1.12.2016 k požadavkům na doplnění projektu: 

 

 

 

Detail výsledku hodnocení zanesený do systému MS2014+: 

 

 

 

 



 
 

Depeše ze dne 7.1.2016 ke zveřejnění výsledku formální kontroly a lhůtě na odvolání: 

 

 

 


