
"1) názvy 2 projektů z OP Doprava, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média 
2) rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 2 projektů z OP Doprava 
3) doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 2 projekty z OP Doprava 
4) názvy 3 projektů z ROP Jihovýchod, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí 
média 
5) rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 3 projektů z ROP Jihovýchod 
6) doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 3 projekty z ROP Jihovýchod"  
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 V Praze dne 18. 1. 2018 

 
 PID: MFCR8XXVYT 
 Č. j.: MF-1059/2018/10-4/58 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 5. 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: 
 
1) názvy 2 projektů z OP Doprava, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média 
2) rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 2 projektů z OP Doprava 
3) doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 2 projekty z OP Doprava 
4) názvy 3 projektů z ROP Jihovýchod, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí 
média 
5) rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 3 projektů z ROP 
Jihovýchod 
6) doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 3 projekty z ROP Jihovýchod
  
 K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.  
 
 
 
 
 Ad 1)  
 V případě OP Doprava se jednalo o následující projekty: 
 

• Komplexní telematický dohledový systém 
• Modernizace přejezdů na trati České Budějovice - Summerau 

 
 Ad 2) a 3) 
 Ministerstvo financí těmito dokumenty nedisponuje. O financování těchto projektů 
rozhodl Řídicí orgán OP Doprava (ŘO OP D), kterým je Ministerstvo dopravy a o náhradním 
financování těchto projektů rozhodl taktéž Řídicí orgán OP Doprava, kterým je Ministerstvo 
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dopravy. Z tohoto důvodu Vám 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 těchto bodech nevztahuje k působnosti 
Ministerstva financí, Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) Zákona Vaši 
žádost o poskytnutí informací v těchto bodech  o d k l á d á.   
 
 Ad 4)  
            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 expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky 

„Kavárna ERA“ 
 

 Ad 5)  
 O financování těchto projektů rozhodl Řídicí orgán ROP Jihovýchod, kterým je Úřad 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme obrátit 
se na tento úřad se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno. 
 
 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 bdě  o d k l á d á.  
 
 Ad 6)  
 Ministerstvo financí těmito doklady nedisponuje. Dosud ani nedošlo k rozhodnutí  
o vyjmutí projektů z financování z EU fondů.  
 
 
  
 


