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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní , 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 25.2.2022: 
 
na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(dále jen *"SvInfZ")*, si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí textů: 
 
-        *zadávacích dokumentací* včetně příloh, realizovaných na základě v*ýzvy č. 09 Integrovaného 
operačního programu Ministerstva vnitra*, 
 
-        *dodatečných informací* k zadávacím podmínkám, týkající se těchto zadávacích dokumentací, 
 
sděluje následující:  
 
V rámci Integrovaného operačního programu pro oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní 
veřejné správě, na základě výzvy Ministerstva vnitra č. 9 vyhlášené dne 15. dubna 2010 (s 
termínem přijeté žádosti od 15. dubna do 1. prosince 2010) byly statutárním městem Chomutov 
realizovány 2 veřejné zakázky - „Implementace rozvoje služeb e-Governmentu – statutární město 
Chomutov“ a "Realizace datové sítě - metropolitní sítě Chomutov". 
 
Vámi požadované dokumenty zasíláme v příloze tohoto poskytnutí tak, že k „Implementace rozvoje 
služeb e-Governmentu – statutární město Chomutov“ se vztahují přílohy označené čísly 1 – 13, 
když příloha č. 1 je Zadávací dokumentace a přílohy č. 2-13 jsou přílohy této zadávací dokumentace 
a k "Realizace datové sítě - metropolitní sítě Chomutov" se vztahuje příloha č. 14, které obsahuje 
přílohy přímo v dokumentu.  
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