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Vážení, 

na základě vaší žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
(InfZ),  posíláme odpovědi na dotazy v žádosti uvedené - viz text pod čarou. 
Odpovědi jsou zapracovány do původního textu Vaší žádosti odlišnou barvou fontu. 

 

Žadatel tímto žádá : 

 1. o poskytnutí i formace, jakým dodavatelem a za jakých podmínek (cenových i ostatních)     
jsou v současné době poskytovány v jejich objektech následující služby : 

 Vnitřní a venkovní úklid 

 Správa a údržba nemovitostí 

Statutární město Chomutov využívá službu provádění úklidu vnitřních prostor budov 
magistrátu. Služba je poskytována společností INEX Česká republika, s.r.o. 
Cenové i ostatní podmínky poskytování služby jsou uvedeny v přiložené smlouvě. 
Žádné jiné výše uvedené služby nevyužíváme. 
 

2. o poskytnutí informace, zda využívá nějaká energeticky úsporná opatření a pokud ano, tak 

jaká. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost je v tomto bodě formulována příliš obecně a není zřejmé 

jaká konkrétní informace je požadována, vás tímto, v souladu s ust. §14 odst. 5 písm. b) InfZ, 

vyzýváme, abyste žádost v tomto bodě upřesnili. 

V případě, že do 30 dnů, ode dne doručení této výzvy, nebude žádost upřesněna tak, aby bylo 
zřejmé jaká konkrétní informace je požadována, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
v tomto bodě. 
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3. o poskytnutí kopie smluv či objednávek, na základě kterých jsou výše uvedené činnosti 
zajišťovány. 
V příloze zasíláme smlouvu o poskytování služeb na úklidové práce v objektech statutárního 
města Chomutov. 

 

Informaci  neposíláme do datové schránky vaší společnosti, ale na konkrétní mailovou adresu 
tak, jak jste požádali v zaslané žádosti. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Václav Fiala 

vedoucí odboru kancelář tajemníka 
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