
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona č. 106/99 – projektové záměry ROP JV – Pasohlavky - IX 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 11. 4. 2010, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 3902/2010, Vám v souladu s ustanovením  

§ 14 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a s ohledem na § 11 odst. 1 tohoto zákona, k Vašim dotazům sdělujeme:  

a) Investory projektů, na které se ve Vaší žádosti odkazujete a které byly předloženy 

k spolufinancování z Regionálního operačního programu Jihovýchod, jsou tyto společnosti: 

 Hotel Thermal Mušov a. s. 

 Thermal Pasohlávky a. s. 

 ŽS Real a. s. 

 

b) Předložené projektové žádosti jsou z hlediska Regionálního operačního programu Jihovýchod 

posuzovány samostatně, bez vztahu k ostatním předloženým projektovým žádostem. 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod ohledně přijatých projektových žádostí, 

nedisponuje žádnými dokumenty, které by dokládaly Vámi uvedené finanční částky obsažené 

v žádosti o informace.  

Co se týče jednotlivých projektů tak společnost Thermal Pasohlávky, a.s. předložila celkem tři 

projekty. Pro vybudování páteřní technické a dopravní infrastruktury v Pasohlávkách s 

celkovými výdaji téměř 200 milionů korun požaduje společnost míru podpory ve výši 28,3 

procent, na výstavbu multifunkčního objektu pro turisty na poloostrově s celkovými výdaji 197 

milionů je požadována 28,3% míra podpory a na stavbu archeologického parku Římský vrch s 

celkovými výdaji ve výši téměř 141 milionu korun žádá o 28,3% míru podpory. 

Na vybudování čtyřhvězdičkového kongresového a wellness Hotelu Termal Mušov počítá 
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stejnojmenná společnost s celkovými výdaji ve výši 355 milionů korun a žádá o 30,87% míru 

podpory. Další žadatel, ŽS Real plánuje výstavbu lázeňsko-zábavního komplexu Moravia 

Thermal v Pasohlávkách s celkovými výdaji 1,2 miliardy korun a žádá o 26,8% míru podpory.  

 

c) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádnou korespondenci s EIB 

týkající se plánované půjčky 1.5 – 2 miliardy a ani neeviduje žádnou korespondenci, která by 

se vztahovala k projektům pro oblast Pasohlávek. 

 

d) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nedisponuje žádnými zápisy/záznamy 

z jednání ve věci projektů pro Pasohlávky.  

 

e) V příloze Vám zasíláme 5 dopisů s Vámi uvedenými subjekty vztahujících se k projektům 

v oblasti Pasohlávek. 

 Hotel Termal Mušov a. s. (č.j. RRJV 3674/2010) 

 Thermal Pasohlávky a. s. (č. j. RRJV 3675/2010) 

 Thermal Pasohlávky a. s. (č. j. RRJV 3676/2010) 

 Thermal Pasohlávky a. s. (č. j. RRJV 3677/2010) 

 ŽS REAL a. s. (č. j. RRJV 3679/2010) 

 

f) V příloze Vám zasíláme záznam z jednání Výboru Regionální rady Jihovýchod ze 17. 3. 2010. 

Zvukový záznam z jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje. 

 

S pozdravem 


