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Věc: Vypořádání Vašeho podnětu (žádost o informace) 
 

Vážený pane , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), kterou jsme obdrželi prostřednictvím e-mailové schránky dne 
26. dubna 2019 ve 22.58 hodin. 

 

K Vaší žádosti, týkající se informací vztahujících se k projektu cyklostezky v Horním Nerestci, reg. číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005467, projekt „Cyklostezka Nerestce“, uvádím následující informace: 
 

Vaše žádost nenaplňuje znaky žádosti o informace dle §14 odst. 2 InfZ, a sice, neuvádíte datum 
narození a jednoznačně identifikovatelnou adresu trv. pobytu, nebo, nejste-li přihlášen k trvalému 
pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo 
bydliště.  

 

Dále, dle §14 odst. 3 InfZ, byla tato žádost podána na jinou elektronickou adresu než elektronickou 
adresu Podatelny, uveřejněnou na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky. 
Ve smyslu §14 odst. 4 InfZ, tedy není Vámi zaslaný podnět žádostí o informace podle zákona  

č. 106/1999 Sb., InfZ. 

 

Současně doplňuji, že Vámi poptávané informace jsou předmětem právě probíhající Veřejnosprávní 
kontroly projektu reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005467 s názvem „Cyklostezka Nerestce“ 
prováděné dle  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Podle § 13 odst. 1 tohoto zákona,  
a s odkazem na § 20 zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole (Kontrolní řád), je Centrum pro 
regionální rozvoj České republiky jakožto kontrolní orgán povinno zachovávat mlčenlivost. Současně 
podle § 15 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, jsou úřední osoby povinny zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s řízením a které v zájmu zajištění 
řádného výkonu veřejné správy nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny. 

S ohledem na tuto skutečnost Centrum pro regionální rozvoj České republiky nemůže tyto informace 

sdělovat. 
 

S pozdravem 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal 

Odbor řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

  

Č. j.: CENT  10742/2019 Vyřizuje:  V Praze, dne 03.05.2019 
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Ing. Veronika Vároši 
Odbor komunikace 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 


