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Dobrý den,
žádám Vás tímto o informaci ,zda Bytové družstvo U lesa 34b,IČO 28597508, se sídlem U Lesa
869/34b,Karviná Ráj, 73401 ,zažádalo o dotaci z projektu IROP na energetickou úsporu bytového domu
(výzva 78 ).
Děkuji za odpověď .S pozdravem členka výše uvedeného družstva
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Č. j.: CENT 191/2019

Vyřizuje:

V Praze, dne 03. 01.2019

Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb.
Vážená paní
,
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi elektronicky ve čtvrtek 3. ledna 2019 v 8.42 hodin.
K Vaší žádosti, týkající se informace, zda Bytové družstvo U lesa 34b, IČO 28597508, se sídlem U Lesa
869/34b, Karviná Ráj, 73401, zažádalo o dotaci z projektu IROP na energetickou úsporu bytového
domu (výzva IROP 78. „Energetické úspory v bytových domech III“), 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
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