
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – projektové záměry ROP JV – 6 projektů 

k financování 

Vážený pane předsedo, 

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

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 3905/2010 Vám, sdělujeme, že Úřad Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje 3 dopisy adresované společnosti Thermal Pasohlávky a. s. 

týkající se projektů předložených ze strany Vámi uvedených subjektů. Kopie dopisů vám zasíláme 

v příloze.  

K jednotlivým projektům předloženým k spolufinancování z Regionálního operačního programu 

Jihovýchod v oblasti Pasohlávek Vám sděluji následující: 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje těchto 6 projektových žádostí: 

 Vybudování kongresového a wellness hotelu – Hotel Termal Mušov 4* vč. certifikace, 

žadatel Hotel Thermal Mušov, a. s. 

 Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky, žadatel 

Thermal Pasohlávky, a. s. 

 Thermal Pasolhlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově, žadatel 

Thermal Pasohlávky, a. s. 

 Thermal Pasohlávky – archeologický park Římský vrch, žadatel Thermal Pasohlávky, a. s. 

 Výstavba komplexu Moravia Thermal, žadatel ŽS Real, a. s. 

 Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury, žadatel obec Lednice 

 

Jedná se o tři projekty společnosti Thermal Pasohlávky, a.s. Pro vybudování páteřní technické a 

dopravní infrastruktury v Pasohlávkách s celkovými výdaji téměř 200 milionů korun požaduje 
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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 

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. Obec Lednice 

žádá na projekt na doplnění infrastruktury lázeňské zóny Lednice o celkových výdajích 116,5 K4 a 

žádá o 74,2% míru podpory na svůj projekt 

 

S ohledem na výše uvedené ve věci poskytnutí předložených projektových žádostí 

rozhoduji  

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

znění, (dále jen „zákon“) o odmítnutí části Vaší žádosti č.j.: RRJV 3905/2010 ze dne 11. 4. 2010. 

 

Odůvodnění: 

Požadované informace jsou v současné době předmětem hodnocení 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 

procesu hodnocení nebyly předložené projektové žádosti ze strany povinného subjektu zveřejňovány 

a povinný subjekt jako takový i s nimi takovým způsobem v procesu hodnocení 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 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 hodnocení zatím neskončil, pouze došlo k posouzení jednotlivých 

projektových žádostí z hlediska jejich souladu se zněním výzvy. 

K poznámce žadatele, že předložené projektové žádosti jsou po odevzdání neměnné, je nutné uvést, 

že v rámci procesu hodnocení projektových žádostí jsou, ze strany žadatelů, předkládány jednotlivé 

dokumenty postupně. Nedoložení povinných příloh projektové žádosti v rámci procesu hodnocení 

může znamenat, že předložené projektové žádosti nebudou doporučeny k spolufinancování 

z Regionálního operačního programu Jihovýchod nebo nebudou k spolufinancování schváleny.  
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Postupné předkládání jednotlivých příloh projektové žádosti je v rámci procesu hodnocení nastaveno 

tak, aby nebyly neúčelně vynakládány finanční prostředky na zpracování dokumentů u projektů, které 

nesplňují svým charakterem a zaměřením pravidla ROP JV. 

 

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 


