Ministerstvo pro místní rozvoj,
Územní odbor IROP pro Zlínský kraj

760 01 Z l í n

Kroměříž, 2.7.2020
Žádost o poskytnutí informací

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím Vás
tímto žádáme o poskytnutí následujících informací:
1) Kopie zprávy o realizaci projektu na zateplení a kopie žádosti o platbu
dotací IROP včetně příloh za příjemce Společenství vlastníků pro dům
Kojetínská 1220/3, 767 01 Kroměříž.
2) Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace IROP s uvedením celkové částky
vynaložené na zateplení bytového domu Kojetínská 1220/3 Kroměříž.
3) Podle § 17, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb žádáme o potvrzení
předpokládané výše náhrady nákladů, budou – li účtovány. Na
poskytnutí těchto informací máme právní zájem, neboť jsme vlastníky
jednotek v domě, kde je zřízeno výše uvedené SVJ. O poskytnutí výše
uvedených informací jsme žádaly již samotné SVJ, avšak bez úspěchu.
Informace žádáme poskytnout v elektronické podobě a zaslat na emailovou
adresu:
Za jejich poskytnutí předem děkujeme.
S pozdravem
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RRCRX003ZQ7X

Č. j.: CENT 11581/2020

Vyřizuje:

V Praze, dne 02. 07.2020

Věc: Odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená
,
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou jsme obdrželi elektronickou formou dne
2. července 2020.
Žádost je směřována na zaměstnankyni Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní
příspěvkové organizace, IČ 04095316,
K Vaší žádosti, týkající se informací souvisejících se Společenstvím vlastníků pro dům Kojetínská
1220/3, 767 01 Kroměříž, uvádím následující:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky („Centrum“) plní ve vztahu k Integrovanému
regionálnímu operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno ve
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 také jediným správcem údajů, týkajících se Integrovaného
regionálního operačního programu.
Centrum není správcem údajů, proto je nezbytné obrátit se právě na Řídicí orgán, což možná bylo
i cílem Vaší žádosti, nicméně byla odeslána Centru.
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.
Vážená
ve Vaší věci Vám doporučuji obrátit se na Řídicí orgán Integrovaného
regionálního operačního programu, jímž je Odbor řízení operačních programů na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Vašák
Generální ředitel
Na vědomí
Ing. Rostislav Mazal, ředitel Odboru operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 - Strašnice
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