
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

From: H B [mailto:******.**********@gmail.com]  
Sent: Friday, May 23, 2014 10:36 AM 

To: daniela.hebnarova@mesto-kromeriz.cz; frantisek.docekal@mesto-kromeriz.cz 

Subject: Zadost o poskytnuti informace 

Dobrý den,  
Vážený pane starosto, 
Vážený pane tajemníku,  
  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 kontinuální výzvu k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory z IOP, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné 
správě, téma: Informační a komunikační technologie (ICT). 
  
Vím, že jste velmi vytížen a nerada Vás obtěžuji. Pokud budete mít prostor měla bych na Vás 
tuto otázka: bude se Vaše město žádost o poskytnutí podpory v rámci této výzvy? Je možné 
získat stručnou informaci čeho se bude projekt týkat (postačí základní informace)? Navazujete 
touto žádosti na již zrealizované projekty?  
 
Předem děkuji a přeji pohodový a úspěšný den 
H B  
 



 

Vyřizuje   Bc. Jan Pšeja 
E-mail   jan.pseja@mesto-kromeriz.cz 
Telefon  573 321 122 / 602 545 497 
Datum  3. června 2014 
č.j.  MeUKM/035393/2014 
poř. č.  IN-15/2014 
 
Věc:  Žádost o informace dle zákona 106/99 sb. v platném znění. 
 
Na žádost o poskytnutí informací ze dne 23. května 2014, týkající se vyhlášené výzvy 
k podávání žádostí o poskytnutí podpory z IOP, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT 
v územní veřejné správě, téma: Informační a komunikační technologie (ICT) byla 
žadateli odeslána tato informace: 
 
 
Re: FW: Zadost o poskytnuti informace 
Od: Jan Pšeja <jan.pseja@mesto-kromeriz.cz> 

Komu: ******.**********@gmail.com 

Datum: 3.6.2014 7:27 
 
Dobrý den, 
k Vaším dotazům : 
 
>Pokud budete mít prostor m ěla bych na Vás tuto otázka: bude se Vaše m ěsto žádost o poskytnutí podpory 
v rámci této výzvy?  
Ano do výzvy 22 budeme podávat projekt. 
 
>Je možné získat stru čnou informaci čeho se bude projekt týkat (posta čí základní informace)?  
V rámci projektu řešíme zejména otázku bezpečnosti - to v souvislosti s aktuálně projednávaným návrhem zákona 
o kybernetické bezpečnosti. Tedy řešíme výměnu aktivních prvků, nasazení monitoringu datových toků, analýzu 
takto získaných dat a nový firewall. Dále řešíme virtualizaci současné telefonní ústředny a zavedení některých 
nových souvisejících služeb. 
 
>Navazujete touto žádosti na již zrealizované proje kty?   
Ano, navazujeme na již realizovaný projekt z výzvy 06, tedy na Technologické centrum obce. 
 
Pokud bude potřeba cokoliv doplnit, napište mi prosím. 
 
S pozdravem, 
Jan Pšeja  
vedoucí oddělení informatiky 
Městský úřad Kroměříž 
Velké nám. 115/1 
767 01 Kroměříž 
 
tel. 573 321 122 / 602 545 497 
email: jan.pseja@mesto-kromeriz.cz 
web: www.mesto-kromeriz.cz 


