
V Praze, dne 14. prosince 2018 

 

Povinný subjekt: Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 

IČ: 04095316 

podatelna: crr@crr.cz 

  

Žadatel: 

trvale bytem:  

dat. nar: 

adresy pro doručování: (primární), ID datové schránky: 

 

 Elektronicky s podpisem 

Poskytovatel certif. služeb: První certifikační autorita, a.s. 

 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážení, 
 

dovoluji si Vás tímto požádat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí níže uvedených informací a 

dokumentů ve vztahu k dotačnímu projektu z integrovaného operačního programu: IROP 1. 

výzva-ITI-Olomouc-SC 3.1-Rozvoj kulturního dědictví, název projektu: „Revitalizace kostela 
sv. Mořice v Olomouci“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005273 (dále 
jen „Projekt“), a to: 
 

1) Žádost o podporu Projektu předloženou žadatelem včetně všech příloh a doplnění, a 
to zejména včetně studie proveditelnosti. 

2) Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dotace) pro Projekt. 
3) Výsledek věcného hodnocení Projektu včetně záznamu/protokolu o tomto hodnocení. 
4) Informace o tom, jak Projekt řeší stavebně-technický stav památky (tj. 3. kritérium 

věcného hodnocení dle přílohy č. 1 předmětné výzvy) a dokumenty a ostatní 
relevantní informace předložené k prokázání takového hodnocení. 

 

Veškeré výše požadované informace a dokumenty zašlete, prosím, v elektronické podobě na 

výše uvedenou emailovou adresu. Nelze-li poskytnout část informací (dokumentů) 
elektronicky, žádám o jejich poskytnutí doručením na výše uvedenou doručovací adresu. 

 

S úctou, 

mailto:crr@crr.cz


 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky E-mail:                             IČ: 04095316 

U nákladového nádraží 3144/4 Tel.:                    č.ú.: 236021/0710 

130 00 Praha 3 - Strašnice      ID datové schránky: mt6427q 
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Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. 
 

Vážená , 

reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi elektronicky v pátek 14. prosince 2018 v 15.49 hodin. 

K Vaší žádosti, týkající se poskytnutí informací (jak projekt řeší stavebně-technický stav památky)  
a dokumentů (Žádost o podporu, Rozhodnutí o poskytnutí dotace, výsledek věcného hodnocení 
projektu včetně záznamu o tomto hodnocení) týkajících se dotačního projektu z Integrovaného 
regionálního operačního programu, název projektu „Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci“, 
registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005273, uvádím následující informace: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky plní ve vztahu k Integrovanému regionálnímu 
operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno ve zřizovací listině  
a Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem 
v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu. Řídicím orgánem 
Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení 
operačních programů. Řídicí orgán je ve smyslu výkladu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR) správcem údajů vztahujících se k předkládaným projektovým záměrům.  

S ohledem na tuto skutečnost Centrum nemůže požadované informace poskytnout a proto podle 

§14, odst. 5 písm. c zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vaši žádost 
odkládám. 

Ve Vámi dotazované věci Vám doporučuji obrátit se na Řídicí orgán Integrovaného regionálního 
operačního programu, jímž je právě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních 
programů, který jakožto kompetentní orgán, je oprávněný poskytnout Vámi požadované informace. 

S pozdravem 

 

 

 

 

  

 

Č. j.: CENT  29766/2018 Vyřizuje:  V Praze, dne 18.12.2018 



 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky E-mail:                             IČ: 04095316 

U nákladového nádraží 3144/4 Tel.:                    č.ú.: 236021/0710 

130 00 Praha 3 - Strašnice      ID datové schránky: mt6427q 

Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal 

ředitel Odboru řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 


