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Patokryje – splašková kanalizace 
 
Vážený pane starosto, 
 
sdělujeme Vám, že na základě rozhodnutí meziresortní komise byla uvedená akce zařazena 
do Návrhu akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství (MZe). 
 
Na základě této skutečnosti a v souladu s Pravidly České republiky – Ministerstva 
zemědělství č.j. 25582/2016-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory  
v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 
vodovodů a kanalizací II“ (dále jen „Pravidla“) Vás vyzýváme k předložení Žádosti 
o evidenci akce včetně souvisejících dokladů podle bodů 1-10 této žádosti (Příloha č.3/b 
Pravidel) a zároveň k předložení Žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční 
podpory (Příloha č. 4/b Pravidel).  
 
Doklady, v nichž nedošlo ke změnám a které již byly na MZe předloženy, není nutné znovu 
dokládat. Postačí, že v předloženém dopise uvedete jejich rekapitulaci s termínem, kdy  
byly MZe zaslány. Uvedené Žádosti zašlete, Odboru vodovodů a kanalizací,  
nejpozději do 30.6.2018. V případě, že nebudete moci dodržet stanovený termín  
pro předložení požadovaných dokladů, může být odborem stanoven nový termín na základě 
Vaší písemné žádosti o prodloužení termínu.  
 
Výše uvedená Pravidla MZe jsou zveřejněna na internetové stránce www.eagri.cz (cesta: 
Voda – Dotace ve vodním hospodářství – Vodovody a kanalizace). 
 
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že termín čerpání státní finanční podpory bude 
stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v závislosti na možnostech státního rozpočtu. 
 
V případě, že již nemáte o státní finanční podporu Vaší akce zájem, sdělte prosím tuto 
skutečnost neprodleně Odboru vodovodů a kanalizací. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Duda 
ředitel odboru 
 

  

Obec Patokryje 
k rukám starosty obce 
č.p. 35 
434 01 Most 
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