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Od: @crr.cz
Odesláno: středa 7. července 2021 20:09
Komu: @crr.cz
Předmět: FW: Žádost o informace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím

  

Od: 
Odesláno: středa 7. července 2021 20:07:22 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň 
Předmět: Žádost o informace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

Vážení, 

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si vás tímto 
dovoluji požádat o poskytnutí seznamu subjektů, které realizovaly projekty 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). 

  

Dále vás žádám o zaslání předmětného seznamu elektronicky prostřednictvím mé emailové adresy 
@gmail.com.  

  

Děkuji a zůstávám s pozdravem 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle z. 106/1999 Sb.  
 
Vážený 
reaguji tímto na Věši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi v el. formě ve středu 7. července 2021 ve 20.09 hodin.  
 

K Vaší žádosti, týkající se poskytnutí seznamu subjektů, které realizovaly projekty 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), uvádím následující informace: 
 
Seznam subjektů 

 Statutární město Brno 

 Statutární město Děčín 

 Statutární město Havířov 
 Statutární město Chomutov 
 Statutární město Jihlava 

 Statutární město Karlovy Vary 

 Statutární město Kladno 

 Statutární město Liberec 

 Statutární město Olomouc 

 Statutární město Ostrava 

 Statutární město Plzeň 

 Statutární město Přerov 

 Statutární město Zlín 

 
 
Vážený  přeji Vám příjemný den. 
 
S pozdravem 
 

 
 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 

 

 

Č.j.: CENT   9863/2021 Vyřizuje: V Praze , dne 9.7.2021  


