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Žádost o poskytnutí informace

 

Přípisem č. j. MMCH/15451/2022/OIA/Kuhn ze dne 2. 1. 2022 město poskytlo
některé informace týkající se společností Severočeská vodárenská společnost
a.s. (dále "SVS") a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Město ale
neposkytlo žádné podklady, na základě kterých by bylo možno zjistit, jak se
stalo akcionářem či ovládající osobou společností a kdy akcie nabylo do
vlastnictví, ani jaký je v současnosti jeho vliv či akciový podíl, případně
zda se akciový podíl či vliv měnil, tedy: není uveden titul, kterým město
akcie nabylo či vliv získalo, případně následné tituly, kterým se tento
měnil (počty akcií ve vlastnictví města apod.), ani údaj o tom, kolik akcií,
respektive jaké procento ve společnosti SVS město aktuálně drží.
Nestandardní je skutečnost, že město písemnost datovanou dnem 2. 1. 2022
doručovalo žadateli dne 3.2.2022.

 

Navrhuje se vyrozumět o nesprávnosti postupu města a shora uvedené informace
poskytnout. 

 

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 do dnes pokračujícím postupu společností
nebo se jej dokonce přímo či nepřímo účastnilo a zda se účastnilo stanovení
pracovní metodiky společností a stanovení interních účetních pravidel
společností. 
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Upozornění: Informace, obsažené v této zprávě, jsou určeny pouze pro



uvedeného adresáta zprávy. V případě, že jste tuto zprávu dostali, ačkoli
nejste jejím adresátem, okamžitě prosím informujte o této skutečnosti
odesílatele zprávy a tuto zprávu smažte. Pokud nejste určeným adresátem
zprávy, vezměte na vědomí, že obsah této zprávy není dovoleno jakkoli
využívat nebo dále šířit (jakýmkoli způsobem).

Confidentiality Notice: The information in this document and attachments is
confidential and may also be legally privileged. It is intended only for the
use of the named recipient. If you are not the intended recipient, please
notify us immediately and then delete this document. Do not disclose the
contents of this document to any other person, nor take any copies.
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