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Stížnost na neposkytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Dne 15. 05. 2018 byla doručena do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje Vaše stížnost na 

neposkytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ve které uvádíte následující informace: 

,,Dne 27. 04. 2018 jsem podal žádost ve věci projektu Císařských lázní o poskytnutí kopií dokumentů 

týkajících se: 

- výběrového řízení na zhotovitele projektu 

- výběrového řízení na zhotovitele změny projektu a textu smlouvy na tuto změnu 

Bylo mi odpovězeno pouze na druhou část otázky ve věci výběrového řízení na zhotovitele změny 

projektu a textu smlouvy na tuto změnu poskytnutím odkazu ne veřejný zdroj. Na první část dotazu  

ve věci výběrového řízení na zhotovitele projektu informace poskytnuta nebyla žádná. Upřesňuji,  

že toto výběrové řízení proběhlo zřejmě v roce 2008 a vyhrála jej společnost Intar a.s. Požadovanými 

informacemi je doklad o způsobu vyhlášení VŘ, nabídky a zájemců do VŘ a zápis hodnotící komise 

 o vyhodnocení VŘ.“ 

 

Na základě Vaší stížnosti odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  dohledal 

informace týkající se výběrového řízení na zhotovitele projektu v roce 2008, kdy kopie dokladů Vám 

zasíláme přílohou tohoto dopisu.  

K dokladu o způsobu vyhlášení VŘ je zasílán ještě odkaz na internetové stránky, kde jsou zveřejněny 

informace o zakázce č. 60023514: 

http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/Vypis2.aspx?id=7be4b20c-45d2-4888-a96b-7165a8e3bd2d&zd=1; 

http://www.isvz.cz/ISVZ/VZ/Vypis2.aspx?id=1f98b641-9491-49c6-b7de-5ab618610daf&zd=1  

 

S ohledem na ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím není zasílána Vaše stížnost 

nadřízenému orgánu, neboť Vám bylo vyhověno a informace jsou poskytnuty. 

 

S pozdravem    

 

 

 

       
            

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Doklad o způsobu vyhlášení VŘ (2 listiny) 

Příloha č. 2 – Nabídky zájemců do VŘ (5 listin) 

Příloha č. 3 – Protokol o jednání (8 listin) 
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