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Sdělení k Žádosti O informace podle Z. č. 106/1999 Sb. 

Na základě Vaší žádosti ze dne l5. l l. 2022 zaslané cestou elektronické pošty na naší Součást, Sděluji 
následující. 

l. Výběrové řízení (dále VŘ) na Služby mobilního operátora bylo uskutečněno formou 
výběrového řízení v březnu roku 20l 4. 

2. Pro účely VŘ bylo Osloveno 5 subjektů, které tehcly činnost jako hlavní poskytovali 
3. DO VŘ se přihlásili a nabídku učinili 3 subjekty. 
4. I(ı`itéı`iem byla cena a nejvyšší nabídnuté penále. 

Tyto infonnace byly p0Sl<ytnuty na základě oprávněné žádosti, Slouží výhradně k využití žadatele a 

Město Kadaň nedává Souhlas S jejich další publikací V jakékoli formě! 

Zpracoval: 

In anuška 

Vedoucí odboru vnitřých věcí
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Kadaň 
Městský úřad Kadaň Odbor tajemníka úřadu 
Mírové náměstí l, 432 Ol Kadaň 
tel.: +420 474 319 500, 501 
www.mesto-l‹adan.cZ 

ČJ: MUKK/52480/2022 

SPIS. A SKART. ZN.: 51.3N/10 
VYŘIZUJEI J. Ševčíková 

TEL: 474 319 506-7 

E-MAIL: jirina.sevcikova@mesto-kadan.cz 

DATUM: 18.11.2022 

Doplnění žádosti O informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k 

informacím 

Vážená paní . 

na základě vaší žádosti, která byla doručena dne 16.11.2022 pod č.j. MUKK/51793/2022 vás 
dle § 14, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., vyzývám k doplnění vaší žádosti dle 

uvedeného 
paragrafu viz níže. 

§ 14 
Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí O poskytnutí informace 

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá 
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v Žádosti jméno, příjmení, 
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, 

adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa tn/alého pobytu nebo bydliště. 
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu Sídla a adresu pro doručování, 
liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 

S pozdravem 

„otisk úředního razítka“ 

lng. Zdeněk Vaško, v.r. 
tajemník úřadu 

Tel: +420 474 319 500, wwW.mesto-kadan.cZ , 
e-mail: podatelna@meSto-kadan.cZ 

IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912, Bankovní spojení: KB, a.s. Kadaň, č.ú.: 19-1725441/0100, ID DS: uaybd



Žádost o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. 

l\/lěStSl‹ý úřad Kadaň 
Mírové náměstí 1 

432 01 Kadaň 
Žadatel: . 

dat. narození:
S 

trvale bytem: 

V Praze dne 22. 11.2022 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o následující informace: 

Zda a případně jak probíhalo výběrové řízení, či dle jakých kritérií je volen mobilní operátor 
využívaný pro služební mobilnítelefony zaměstnanců Městského úřadu Kadaň. 

Pro zaslání informací, prosím, využijte mé datové schránky: 

Předem děkuji za odpověd'. 

S přáním hezkého dne,



Žádost O informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. 

Městský úřad Kadaň 
Mírové náměstí 1 

432 O1 Kadaň 
Žadatel: 

V Praze dne 15. 11.2022 

Ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
O následující informace: 

Zda a případně jak probíhalo výběrové řízení, či dle jakých kritériíje volen mobilní operátor 

využívaný pro Služební mobìlnítelefony zaměstnanců Městského úřadu Kadaň. 

Pro Zaslání informací, prosím, využijte mé datové schránky: 

Předem děkuji Za odpověd'. 

S přáním hezkého dne,


