
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – Thermal Pasohlávky 2. doplnění 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 5. 8. 2013, která je vedena u Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV  11754/2013, Vám k jednotlivým bodům 

Vaší žádosti sdělujeme následující: 

ad a) V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme reakci Úřadu Regionální rady na předmětný článek 

uveřejněný v Hospodářských novinách a to včetně tiskové zprávy, která na daný článek rovněž 

reaguje. Žádnou další komunikaci s Hospodářskými novinami neevidujeme. 

ad b) a c) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nemá k dispozici jména auditorů či 

právníků, o jejichž závěry se novinový článek opírá. V této souvislosti rovněž uvádíme,  

že nemáme k dispozici ani jejich vyjádření.  

Ad d) a e) Společnost Thermal Pasohlávky a. s. předložila v rámci doložení zajištění zdrojů 

financování tyto dvě smlouvy o úvěru: 

 Smlouva o úvěru uzavřená s Jihomoravským krajem ze dne 10. 4. 2013, ve které 

se Jihomoravský kraj zavazuje poskytnout společnosti Thermal Pasohlávky a. s. 

úvěr ve výši 90 500 000 Kč. 

 Smlouva o úvěru uzavřená s Českou spořitelnou a. s. ze dne 18. 3. 2013, ve 

které se Česká spořitelna a. s. zavazuje poskytnout společnosti Thermal 

Pasohlávky a. s. úvěr ve výši 55 000 000 Kč. 

Kopie obou smluv jsou přílohou tohoto dopisu. 
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Ad f) V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme kopii studie proveditelnosti, která byla předložena 

jako součást předmětného projektu s názvem „Thermal Pasohlávky - páteřní technická a 

dopravní infrastruktura“.  

Závěrem tohoto dopisu nad rámec Vaší žádosti o informace dodáváme, že již od roku 2007 je 

Úřad Regionální regionu soudržnosti Jihovýchod adresátem Vašich opakovaných žádostí o 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajících se 

činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a vybraných projektů 

spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod.  

S ohledem na skutečnost, že počet Vašich žádostí o informace se v poslední době výrazně 

zvyšuje, aniž by se výrazně změnil jejich obsah, doplňujeme výše uvedené vyřízení Vaší 

žádosti o informace o tento přípis, kterým chceme poukázat na skutečnost, že za celou dobu 

jsme z Vaší strany nezaznamenali žádný náznak skutečného zájmu o seznámení se s pravidly 

spolufinancování projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod a to i přes naše 

opakované nabídky k jednání. Jedinou reakcí, kterou jsme z Vaší strany zaznamenali, je 

podávání stížností proti postupu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod při 

vyřizování žádosti o informace. V této souvislosti musíme uvést, že tato skutečnost vzniká 

z našeho pohledu v důsledku zaměňování faktů a vyvozování nesprávných závěrů na základě 

vzájemně nesouvisejících informací objevujících se v médích a tiskových zprávách různých 

subjektů, které se mnohdy nezakládají na pravdivých informacích (viz naše tisková zpráva na 

článek uveřejněný v Hospodářských novinách).  

V žádném případě nezpochybňujeme Vaše právo na informace, ale vyřizováním Vašich 

opakovaných žádostí a stížností dochází ke zvýšení administrativní zátěže a tím i růstu nákladů 

Úřadu Regionální rady Jihovýchod, které by šlo využít mnohem efektivněji, pokud byste využil 

naší nabídky na osobní jednání. Máme za to, že osobní jednání je efektivnější a účelnější než 

zasílání stanovisek a vyjádření. Současně bychom byli schopni lépe a efektivněji vyřizovat Vaše 

žádosti pokud by došlo k odstranění zmíněných nepřesností. 

S pozdravem 
 
 
 
 
Příloha: Tisková zpráva Úřadu Regionální rady Jihovýchod reagující na článek v 

Hospodářských novinách ze dne 22. 3. 2012 
Email ze dne 23. 3. 2012 zaslaný do redakce Hospodářských novin 
Kopie studie proveditelnosti 
Smlouva o úvěru uzavřená s Jihomoravským krajem ze dne 10. 4. 2013 
Smlouva o úvěru uzavřená s Českou spořitelnou a. s. ze dne 18. 3. 2013 


