
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 7. 2. 2010, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 1431/2010, 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) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje k dnešnímu dni celkem  

6 projektových žádostí spadajících do oblasti Pasohlávek. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

nové informace, které jsou podkladem pro rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod, zda budou zaregistrované projekty podpořeny z Regionálního 

operačního programu Jihovýchod či nikoliv a z důvodu zajištění objektivního hodnocení 

předložených projektových žádostí využíváme zákonem stanovené možnosti omezení práva 

na informace a požadované informace Vám do doby rozhodnutí Výboru Regionální rady 

neposkytneme.  

 

b) Jednotlivé předložené projektové žádosti jsou z hlediska Regionálního operačního programu 

Jihovýchod posuzovány samostatně, bez vztahu k ostatním předloženým projektovým 

žádostem. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod tedy i přes informace uvedené 

v bodě a) ohledně přijatých projektových žádostí, nedisponuje žádnými dokumenty, které by 

dokládaly Vámi uvedené finanční částky.  

 

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. 
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d) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nedisponuje žádnými dalšími informacemi, 

než které Vám byly poskytnuty v rámci předchozích vyjádření k Vašim žádostem o informaci. 

 

e) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod s ohledem na informaci uvedenou v bodě a) 

neeviduje žádnou korespondencí s Vámi uvedenými subjekty k projektům v oblasti 

Pasohlávek.  

 

S pozdravem 


