
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.  

Vážený pane, 

na základě Vašich žádostí o informace ze dne 30. 1. 2013, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 1372/2013 Vám k jednotlivým bodům Vaší žádosti o 

informace uvádíme následující: 

 

ad 1) Projekt s názvem Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury  

(reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01124) byl na základě výsledku hodnocení doporučen ze strany Výboru 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k financování. Doporučení projektu k financování 

znamená, že pokud žadatel předloží požadované dokumenty, bude s ním uzavřena Smlouva o 

poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace nebyla k dnešnímu dni uzavřena. Vlastní dotace je 

příjemci, při splnění pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod, proplacena až na 

základě kontroly žádostí o platbu předložených ze strany příjemce. Bližší podrobnosti k procesu 

schvalování a požadavkům na předložení dokumentů jsou uvedeny Příručce pro žadatele a příjemce, 

která je k dispozici na našich webových stránkách www.jihovychod.cz. V případě tohoto projektového 

záměru je relevantní Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.13 ze dne 31. 8. 2009. 

S ohledem na výše uvedené uvádíme přehled dokumentů předložených ze strany žadatele Obce 

Lednice, na základě kterých bylo provedeno hodnocení projektové žádosti. 
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 Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu (výpisy z katastru nemovitostí, 

smlouvy o právu provedení a umístění stavby, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, směnné 

smlouvy) 

 Podrobný rozpočet projektu 

 Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení 

 Koordinační situace stavby na podkladu snímku z katastrální mapy (součástí projektové 

dokumentace) 

 Územní rozhodnutí 

 Doklad o zahájení stavebního řízení 

 Fotodokumentace 

 Znalecké posudky – k odkupu nemovitostí 

 Výpis usnesení veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lednice o schválení podání žádosti o 

dotaci do ROP JV 

 Analýza konkurence lázeňských zařízení 

 Výpis usnesení ze schůze Rady Jihomoravského kraje o Podpoře lázeňství v obci Lednice 

 
 

Ad 2) Studie proveditelnosti je jedna z povinných příloh projektové žádosti na základě, které probíhá 

proces schvalování projektových záměrů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

S ohledem na skutečnost, že tento proces zatím nebyl ukončen, resp. nebyla uzavřena Smlouva o 

poskytnutí dotace   

rozhoduji  

v souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, (dále jen „zákon“) v toto bodě o odmítnutí Vaší žádosti č. j.: RRJV 1372/2013 

ze dne 29. 1. 2013. 

 

Odůvodnění: 

Požadované informace jsou v současné době předmětem procesu schvalování projektového záměru 

ze strany povinného subjektu a jejich zveřejnění by mohlo vážným způsobem negativně ovlivnit 

objektivnost tohoto procesu. Z tohoto důvodu je z hlediska jednotlivých žadatelů projektových záměrů 

žádoucí, aby do skončení tohoto procesu nebyly předložené projektové žádosti včetně jejich příloh ze 

strany povinného subjektu zveřejňovány a povinný subjekt jako takový i s nimi takovým způsobem 

v procesu schvalování nakládal a to až do okamžiku rozhodnutí povinného subjektu. Uvedený přístup 

je v souladu s § 11 odst. 1 písm. b) zákona, dle kterého je omezení práva na informaci na správním 
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uvážení povinného subjektu s tím, že toto omezení se vztahuje pouze na dobu nezbytně nutnou pro 

dokončení procesu hodnocení, a nejedná se tedy o odpírání poskytnutí informací ze strany povinného 

subjektu. K této skutečnosti je nutné uvést, že proces schvalování zatím neskončil resp. nedošlo 

k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.   

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a to prostřednictvím Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod. 

 

S pozdravem 


