"Ministerstvo financí uvedlo, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti
programů. V případě ROP Severovýchod jde o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u
ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední
Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí.
Z Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od
komise."
Pozadujeme sdelit
a] o ktere projekty z OP Doprava se jednalo
b] o ktere projekty z ROP Jihovychod se jedna
c] jakym zpusobem a jakym konkretnim rozhodnutim a ktereho organu bylo zajisteno
financovani pro projekty dle bodu a]
d] predat kopie dokumentu dokladajicich schvaleni nahradniho financovani pro projekty dle
bodu a]"

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

V Praze dne 17. 1. 2018
PID: MFCR8XXULB
Č. j.: MF-1036/2018/10-4/56 IK
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení
o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Vážený pane,
na Ministerstvo financí bylo dne 4. ledna 2018 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:
"Ministerstvo financí uvedlo, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti
programů. V případě ROP Severovýchod jde o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty,
u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední
Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí.
Z Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od
komise."
Pozadujeme sdelit
a] o ktere projekty z OP Doprava se jednalo
b] o ktere projekty z ROP Jihovychod se jedna
c] jakym zpusobem a jakym konkretnim rozhodnutim a ktereho organu bylo zajisteno
financovani pro projekty dle bodu a]
d] predat kopie dokumentu dokladajicich schvaleni nahradniho financovani pro projekty dle
bodu a]
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace:
Ad a]
V případě OP Doprava se jednalo o následující projekty:
•
•

Komplexní telematický dohledový systém
Modernizace přejezdů na trati České Budějovice - Summerau
Ad b]

V případě ROP Jihovýhod se jedná o následující projekty:
•
•
•

První bobová dráha na jižní Moravě
Zkvalitnění služeb Farmy Bolka Polívky a rozšíření o wellness
Vytvoření expezice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky „Kavárna
ERA“

Ad c]
K vyjmutí projektů z financování z OP Doprava došlo na základě žádosti Řídicího
orgánu OP Doprava (ŘO OP D), kterým je Ministerstvo dopravy, viz. přílohy dopisu.
O financování projektů rozhodl rovněž ŘO OP D.
Ad d]
Jelikož o financování projektů rozhodl ŘO OP D, nemá Ministerstvo financí tyto
doklady k dispozici. Doporučujeme Vám obrátit se na Ministerstvo dopravy se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Vzhledem k tomu, že se Vaše žádost v tomto bodě nevztahuje k působnosti
Ministerstva financí, Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) Zákona Vaši
žádost o poskytnutí informací v tomto bodě o d k l á d á.
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