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3. dubna 2019 17:01

Předmět:

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
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(a)gnj.cz>

Vážení,
obracím se na Centrum pro regionální rozvoj České republiky s žádostí o informaci podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Chtěla bych Vás požádat o zaslání informace, zdali byla u veřejné zakázky ,.Rozvoj služeb eGovemmentu v
obcích - technologické centrum ORP", ev. č.VZ 60052373. ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR
schválena zadávací dokumentace.
Odpovéd1 mi postačí elektronickou formou na tuto e-mailovou adresu.
Děkuji mnohokrát,
CENTRUM PRO UCGIOřJÁtNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIK?
PODATELNA - PRAHA
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Č. j.: CENT 8727/2019

Vyřizuje:

V Praze, dne 16.04.2019

Věc: Výzva k doplnění Žádosti o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb.
Vážená paní
,
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, kterou jsme obdrželi ve středu 3. dubna 2019 v 17.01 hodin.
K Vaší žádosti, týkající se informace, zda byla u veřejné zakázky „Rozvoj služeb eGovernmentu
v obcích – technologické centrum ORP“, ev. č. VZ 60052373, ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR
schválena zadávací dokumentace, uvádím, že Centrum pro regionální rozvoj ČR se k zadávací
dokumentaci této veřejné zakázky nevyjadřovalo.
Vážená paní
současně Vás informuji, že Vaše žádost nenaplňuje znaky žádosti o informace
dle §14 odst. 2 z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sice, neuvádíte datum
narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo, nejste-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště
a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. I přes výše uvedené
skutečnosti Vám tímto zasílám reakci na Váš dotaz.

S pozdravem
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