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poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 29. 2. 2016:
Dotaz (v plném znění) ze dne 29. 2. 2016:
Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací:
1) seznam všech projektů financovaných ze strukturálních fondů EU z vašeho ROPu v prog. období 2007 – 2013, které byly nebo jsou šetřeny
Policií ČR. U každého projektu uveďte:
- název projektu,
- název příjemce,
- datum alokace,
- alokovaná částka,
- celková částka proplacená od začátku projektu,
- zda byly nějaké peníze vraceny a kolik + případná sankce,
- v jakém stádiu je šetření Policie u daného projektu.
Odpověď (v plném znění) ze dne 7. 3. 2016:
rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ÚRR) příslušný jako výkonný orgán Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
k rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“),
rozhodl takto:
na základě § 11, odst. 4, písm. a) InfZ, § 11, odst. 6 InfZ a § 8b, odst. 1 Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném
znění
o d m í t á poskytnout požadované informace.
Odůvodnění:
29. 2. 2016 obdržel ÚRR žádost Ing. Jitky Vlkové, nar. 7. 7. 1980, trvale bytem Praha, Mochovská 34, o poskytnutí informací podle InfZ, konkr.
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informace týkající se projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad, které byly nebo jsou šetřeny Policií ČR, s uvedením názvu projektu, názvu
příjemce, data alokace, výše alokované částky, celkové proplacené částky, výše vrácené dotace, výše případné sankce a informace, v jakém stádiu
je šetření Policie ČR u daného projektu.
Požadované informace ÚRR odmítá poskytnout z těchto důvodů:
Dle § 11, odst. 4, písm. a) InfZ povinný subjekt neposkytne informace o probíhajícím trestním řízení.
Dle § 11 odst. 6 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž
nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva
třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat
trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
Dle § 8b odst. 1 Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení
poskytnuty informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty druhé (tj. informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti
které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka), pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností
stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout.
Ing. Jitka Vlková, nar. 7. 7. 1980, trvale bytem Praha, Mochovská 34, požadovala poskytnutí informací, které nelze na základě § 11 odst. 4 písm. a)
InfZ, § 11 odst. 6 InfZ a § 8b, odst. 1 Zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění, poskytnout a vůči těmto
údajům je splněn důvod pro odmítnutí postupem dle § 15 odst. 1 InfZ.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně nebo
elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1,
400 01 Ústí nad Labem.
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