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Od:
Odesláno: pátek 25. února 2022 20:04
Předmět: Žádost o informace

Vážení, 
  
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 výzvy č. 09 Integrovaného operačního 
programu Ministerstva vnitra,  
        dodatečných informací k zadávacím podmínkám, týkající se těchto zadávacích dokumentací, 

   
Současně Vás žádám o zaslání odpovědi elektronickou formou na mou e-mailovou adresu: 

V případě nutnosti anonymizace dokumentů žádám tyto v anonymizované podobě. 
 
S přáním hezkého dne, 

  

 

Sada Micro so ft Office zabránila  
auto matickému stažení tohoto  
obrázku z Internetu, aby chránila 
vaše osobní údaje.

 

Bez virů. www.avast.com  

 



 

Statutární město Přerov 

Magistrát města Přerova 
Odbor řízení projektů a investic 

Odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

pracoviště: Bratrská 34 

tel.: +420 581 268 111 – ústředna 

fax: +420 581 268 603 

www.prerov.eu 

 

 

 Naše č.j.: MMPr/040951/2022 

Sp. sk. zn.:  

Vyřizuje: Ing. Ivana Šupová  

Datum:   1.3.2022 

 

Vážený žadateli, 

 

statutární město Přerov obdrželo dne 25.2.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naše č.j. MMPr/039195/2022, 

týkající se poskytnutí informací, týkajících se veřejných zakázek pořádaných v rámci výzvy     

č. 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra (dále jen „IOP“): 

 

Statutární město Přerov jako povinný subjekt konstatuje, že Vaší žádosti ze dne 25.2.2022 bylo 

vyhověno v plném rozsahu, a na základě Vašich požadavků Vám poskytujeme následující 

informace:  

 

I. Informace / dokumenty k veřejné zakázce Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerova jsou k dispozici na odkaze a odkaze. 

 

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova 

Identifikátor VZ na profilu zadavatele: P12V00000013  

Zdroj: 

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xse

kce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCoo

kie=yes&scearch=yes&druh_zakazky=2&forma_zakazky=1&detail_claim=12425& 

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova  

Identifikátor VZ na profilu zadavatele: P13V00000020  

Zdroj: 

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?clanek=2293&lanG=cs&xuser=134543877

161408158&slozka=1922&xsekce=2030&detail_claim=13202& 

II. Informace / dokumenty k veřejné zakázce Zajištění technického (odborného) dozoru 

investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP Zajištění přenosu dat a informací v 

územní samosprávě města Přerova jsou k dispozici na odkaze. 

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&druh_zakazky=2&forma_zakazky=1&detail_claim=12425&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?clanek=2293&lanG=cs&xuser=134543877161408158&slozka=1922&xsekce=2030&detail_claim=13202&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&druh_zakazky=2&forma_zakazky=1&detail_claim=12425&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&druh_zakazky=2&forma_zakazky=1&detail_claim=12425&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&druh_zakazky=2&forma_zakazky=1&detail_claim=12425&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?clanek=2293&lanG=cs&xuser=134543877161408158&slozka=1922&xsekce=2030&detail_claim=13202&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?clanek=2293&lanG=cs&xuser=134543877161408158&slozka=1922&xsekce=2030&detail_claim=13202&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&list_from=150&forma_zakazky=8&detail_claim=12433&


Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, 

reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova“ 

Identifikátor VZ na profilu zadavatele: P13V00000007  

Zdroj: 

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=20

30&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scear

ch=yes&list_from=150&forma_zakazky=8&detail_claim=12433& 

 

 

III. Informacemi / dokumenty k veřejné zakázce Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě statutárního města Přerova (poradenská činnost) povinný subjekt 

v elektronické verzi nedisponuje. 

  

 

 

Veškerá dokumentace byla zabavena OČTŘ. 

 

 

Jak je ze strany žadatele požadováno, toto rozhodnutí je zasíláno elektronickou formou na 

elektronickou adresu –

 

 

 

 

S pozdravem 

 

               Ing. Ivana Pinkasová  

vedoucí odboru řízení projektů a investic 

 

 

 

https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&list_from=150&forma_zakazky=8&detail_claim=12433&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&list_from=150&forma_zakazky=8&detail_claim=12433&
https://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&as4uOriginalDomain=www.prerov.eu&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=yes&scearch=yes&list_from=150&forma_zakazky=8&detail_claim=12433&

