
Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si 

Vás dovoluji požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací, týkajících se následujících 

veřejných zakázek pořádaných v rámci výzev č. 06, 08 či 09 Integrovaného operačního programu 

Ministerstva vnitra (dále jen „IOP“):  

1.      „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - technologické centrum ORP“ zadavatele 

statutárního města Přerov, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 06, reg. číslo: 

CZ.1.06/2.1.00/06.06794, 

  

2.      „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerov“ zadavatele 

statutárního města Přerov, zveřejněná zadavatelem dne 20. 2. 2013 ve Věstníku veřejných 

zakázek pod ev. č. 222199, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 09, jakož i  veřejné 

zakázky „Poskytnutí poradenských služeb při přípravě a realizaci projektu Zajištění 

přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (zveřejněna výzvou 

k podání nabídek dne 8. 7. 2010), „Zpracování projektové dokumentace a souvisejících 

poradenských služeb na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města Přerova“ (zveřejněna výzvou k podání nabídek dne 2. 12. 2011 a dne 29. 12. 2011) a 

„Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 

09 IOP, reg. CZ.1.06/2.1.0009.07382 Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova“ (zveřejněna dne 27. 2. 2013). 

  

V souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami si dovoluji požádat konkrétně o následující 

informace: 

         I.            Dovoluji si požádat o sdělení všech relevantních údajů o proplácení výdajů na 

výše uvedené veřejné zakázky, a to jak z finančních prostředků České republiky, tak 

Evropské unie. 

      II.            V souvislosti s předchozí otázkou si Vás dovoluji požádat o poskytnutí 

veškerých souvisejících dokumentů, zejména dokumentů obsahujících údaje o průběhu 

financování jednotlivých veřejných zakázek. 

    III.            Dále si dovoluji požádat o sdělení, zda u výše uvedených veřejných zakázek, 

případně u některé z nich, byla pozastavena certifikace. Prosím o případné sdělení 

konkrétních veřejných zakázek (z výše uvedených), u kterých k tomuto opatření došlo a zda 

toto opatření stále trvá. 



Dovoluji si Vás požádat o zaslání předmětných informací a dokumentů elektronickou formou, 

pokud to bude možné. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů jsem připraven poskytnout 

potřebnou součinnost. 

Děkuji a s pozdravem, 

 

 

 


