
 

Centrum pro regionální rozvoj 
České republiky 

U Nákladového nádraží 3144/4 

130 00 Praha 3 - Strašnice 

 

V Praze dne 22.01.2019 

 

  Datovou schránkou 

 

 
Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Já, níže podepsaný 

si tímto ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dovoluji 
požádat Centrum pro regionální rozvoj České republiky, jakožto státní příspěvkovou organizaci 
zřízenou zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízenou Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, o sdělení informace, a to žádosti obce Drahelčice, o podporu projektu 
s názvem „MŠ Drahelčice“ ze dne 25.10.2018, registrační číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010066 (dále i jen jako „žádost“), podané na základě výzvy č. 88. 
IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.“ vyhlášené dne 25.09.2018 (dále i jen 
jako „výzva“). V případě, že byste požadovanou informaci nemohli z jakéhokoliv právního 
důvodu poskytnout v žádaném rozsahu, dovoluji si Vás požádat o zaslání informace, spočívající 
v odůvodnění výše uvedené žádosti, a to konkrétně z jakého důvodu žádá obec Drahelčice o 
podporu projektu s názvem „MŠ Drahelčice“.  
 
S ohledem na vše výše uvedené tímto prosím o zaslání výše požadované informace uvedené v 
předmětné žádosti obce Drahelčice na adresu ID datové schránky: 
 
 
Děkuji za vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem. 
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Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace 
Vážený pane , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky dne 24. ledna 2019. 
 

K Vaší žádosti, týkající se informace, a sice žádosti obce Drahelčice o podporu projektu „MŠ 
Drahelčice“, reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010066, a dále informace, spočívající 
v odůvodnění této žádosti, konkrétně, z jakého důvodu žádá obec Drahelčice o podporu projektu 
s názvem „MŠ Drahelčice“, uvádím následující: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále „Centrum“) 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. 
 

S ohledem na tuto skutečnost Centrum nemůže požadovanou informaci, tedy žádost o podporu, 
poskytnout. 

 

Stejně tak nemůžeme poskytnout odůvodnění, z jakého důvodu žádá obec Drahelčice o podporu 
projektu. V návaznosti na výše uvedenou specifikaci činností a rolí, které Centrum plní, není 
v kompetencích Centra posuzovat důvody předkládání projektových záměrů. Centrum hodnotí 
předložené žádosti o podporu v souladu s pravidly programu, a pakliže jsou splněny veškeré 
náležitosti, doporučuje Centrum tyto projekty k udělení dotace. 
 

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 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních 

programů, který jakožto kompetentní orgán, je oprávněný poskytnout Vámi požadované informace. 
 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 

  

 

Č. j.: CENT   2707/2019 Vyřizuje:  V Praze, dne 24. 01.2019 
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Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal 

Ředitel Odboru řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 


