
iédost o‘ poskytnutz’ Snformace ve smyslu zékona
E, 106/1999 5b., 0 svobca’ném pfistupu k informacim

PovEnnV 5;:bjekt:
Dle doruéem’ na podatelnu.

ZadateL:
Nazev:
Datum narozeni:
Trvaiy pooyt:
Adresa pr: doruéovém’:

Ve smys‘; zakona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pstupu k informacfm, ve znénl’ pozdéjl’ch pFedpisD,
vas iac'a’me o poskytnutl’ nasledujl'cf informace:

1) Poskytnutf kopii véech smluv, jejichi pFedmétem je poskytovém’ poradenstvf voblasti
VSFejnych zakazek a administrace veFejm’Ich zakézek, uzavFem'Ich povinm'lm subjektem
v dobfmezil. 1.2019 ai 30. 11. 2021.

V soulac‘u 5 § 19 odst. 4 sprévm’ho Fédu iédém o poskytnutl' poiadovanych informaci v elektronické
podobé : jejich zaslém’ na Wée uvedenou e-mailovou adresu pro doruéovéni.
V pffpacié, ie to umoifiuje povaha posyktované informace iédém o poskytnutl’ zaslém’m
(hypertexnvy/ch) odkazO na konkrétm’ vyée uvecené smlouvy.

S pozdravem,



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 601013_009338, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 1
Česká pošta, s.p. dne 13.12.2021

144129832-281901-211213145859
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Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 601013_009338, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
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Doloika konverze d0 dokumentu obsaieného V datové zprévé

Tento dokument, kter}? vznikl pfevedem’m vstupu V listinné podobé d0 podoby elektronické pod
pofadOVYm éislem 601013_009338, sklédajl’ci se 2 1 listfi, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.
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