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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane , 
 
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 15.7.2021: 
 
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si vás 
tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací: 
 
1)     zadávací dokumentace k veřejným zakázkám vypsaným v rámci projektu města Chomutov 
realizovaného v rámci *Integrovaného operačního programu (IOP), 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 přijetí žádostí od 15. dubna do 1. prosince 2010); 
 
2)     seznam uchazečů o tyto zakázky a jejich nabídek zaslaných do zadávacího řízení, 
 
3)     výsledky těchto zadávacích řízení (zda, kterému uchazeči a kdy byla jednotlivá veřejná zakázka 
zadána), včetně rozhodnutí o výběru nejlepšího uchazeče o veřejnou zakázku. 
 
Zároveň si vás dovoluji požádat o zaslání těchto informací elektronickou formou na mou emailovou 
adresu. V případě potřeby jsem připraven poskytnout potřebnou součinnost. 
 
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". 
 



Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz 

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz 
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin 

Vámi požadované dokumenty nelze s ohledem na jejich velikost poskytnout prostřednictvím 
emailu. Z tohoto důvodu Vám poskytované dokumenty s anonymizovanými osobními údaji 
fyzických osob poskytujeme prostřednictvím úschovny statutárního města Chomutova. Požadované 
informace si můžete stáhnout na https://uschovna.chomutov.cz/s/JnBYBaaRdFxQRYi, heslo: 
YyEKS9Hx. Odkaz je platný do 12.8.2021, po tomto datu již nebude možno do úschovny vstoupit a 
s dokumenty pracovat. 
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