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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vás k Vaší žádosti o informace ze dne 2.1.2022 ve znění: 
 
Žádost o poskytnutí informace 
 
žádá se poskytnout informaci, zda Město Chomutov (dále "město") je přímo či nepřímo akcionářem, 
ovládající osobou nebo skutečným vlastníkem  
 
1. společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, sídlem Teplice, Přítkovská 

1689, PSČ 41550, a/nebo 
2. společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, sídlem Teplice, Přítkovská 

1689, PSČ 41550.  
 
Žádá se poskytnout veškeré související informace a podklady, které by se nacházely v dispoziční 
sféře města (např. kopie porad a rozhodnutí, ukládajících postup na valných hromadách 
společností).  
 
Informace se žádá poskytnout hospodárně na libovolném nosiči informací, ve lhůtě stanovené 
zákonem č. 106/1999Sb. Nad rámec zákonné povinnosti a z důvodu prevence nehospodárných 
polemik použitelnosti cit. zákona se uvádí, že informace se nežádá z tzv. zvědavosti, ale za účelem 
zjištění, zda město vědělo o konkrétním protiprávním postupu společností nebo se jej dokonce 
přímo či nepřímo účastnilo. 
 
vyzval dne 10.1.2022 k upřesnění žádosti, když mu nebylo z textu žádosti zcela jasné, jaké 
informace si žádáte.  
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Dne 20.1.2022 obdržel Vaší odpověď, kterou podáváte stížnost proti postupu města a pro právní 
jistotu rovněž odvolání proti výzvě, kterou považujete z materiálního hlediska za odmítnutí žádost 
ve shora uvedeném rozsahu. Povinný subjekt považuje Vaše sdělení za upřesnění. 
  
Povinný subjekt Vám v návaznosti na Vaše upřesnění sděluje, že je akcionářem obou výše 
uvedených společností a zasílá veškeré související informace v příloze tohoto Poskytnutí 
informace. 
 
Vzhledem k velikosti příloh a omezené kapacitě datových schránek Vám budou přílohy zaslány 
ve 2 zprávách. 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
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