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Od: @seznam.cz
Odesláno: 9. ledna 2019 13:56
Komu: @crr.cz
Předmět: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k 

informacícm

Dobrý den, 
v souladu s § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o následující 
informaci.  
Žádáme o poskytnutí dokumentu, týkajícího se výzvy číslo 80 na podporu sociálního bydlení v SVL vyhlášené v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého bude zjevné sestupné seřazení podaných 
projektů podle času zaregistrování žádosti o dotaci. 
Děkuji. 
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Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace 
 

Vážený , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi e-mailem ve středu 9. ledna v 13.56 hodin. 

 

K Vaší žádosti, týkající se poskytnutí dokumentu, týkajícího se výzvy číslo 80 na podporu sociálního 
bydlení v SVL vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého 
bude zjevné sestupné seřazení podaných projektů podle času zaregistrování žádosti o dotaci, 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. 
 

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 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
 

Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal 

ředitel Odboru řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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