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Od: @crr.cz
Odesláno: středa 7. července 2021 20:10
Komu: crr.cz
Předmět: FW: Žádost o informace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím

  

Od:
Odesláno: středa 7. července 2021 20:08:46 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň 
Předmět: Žádost o informace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

Vážení, 

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si vás tímto 
dovoluji požádat o poskytnutí zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, k veřejné zakázce s názvem 
„Dodávka integrace agendových systémů Statutárního města Zlína“ v rámci projektu „Zajištění přenosu 
dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín“, registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/09.07389, která 
byla zveřejněna Statutárním městem Zlín dne 31. října 2013. 

  

Dále vás žádám o zaslání předmětné zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh elektronicky 
prostřednictvím mé emailové adresy   

  

Děkuji a zůstávám s pozdravem 
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Věc: Odložení žádosti o informace podle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi v el. podobě ve středu 7. července 2021 ve 20.09 hodin.  
 

K Vaší žádosti, týkající se poskytnutí zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, k veřejné 
zakázce s názvem „Dodávka integrace agendových systémů Statutárního města Zlína“ v rámci 
projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín“, registrační 
číslo: CZ.1.06/2.1.00/09.07389, která byla zveřejněna Statutárním městem Zlín dne 31. října 2013, 
uvádím následující: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky („Centrum“) plní ve vztahu k  Integrovanému 
operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno Statutem státní 
příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky, vydaném jako Rozhodnutí 
ministryně č. 53/2017 ze dne 6. listopadu 2017.  
 
Řídicím orgánem Integrovaného operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR, Odbor 
řízení operačních programů. Řídicí orgán je také jediným správcem údajů, týkajících se Integrovaného 
operačního programu. 
 

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. 
 

Vážený  ve Vaší věci Vám doporučuji obrátit se právě na Řídicí orgán Integrovaného 
operačního programu, jímž je Odbor řízení operačních programů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
případně na Statutární město Zlín jakožto předkladatele projektu. 

 
S pozdravem 
 

 
 
 

 
Ing. Zdeněk Vašák 
Generální ředitel 

 
 
 

 

 

Na vědomí 

Ing. Rostislav Mazal, ředitel Odboru řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

 

Č.j.: CENT   9864/2021 Vyřizuje: V Praze, dne 8.7.2021  

https://www.zlin.eu/zajisteni-prenosu-dat-a-informaci-v-uzemni-samosprave-statutarniho-mesta-zlin-cl-868.html

