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Vážená paní Magistro, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 14.4.2015, posíláme níže požadované informace. 

 

Ad. 1 

Žádám o zaslání smluv (včetně všech dodatků) které (i) obec, (ii) jednotlivé městské části, nebo (iii) 

jakékoli orgány obce uzavřely se subjekty TSE spol. s r.o., IČO 15771946, se sídlem České 

Budějovice, Mánesova  392 /74, PSČ 371 52, či euro AWK s.r.o., IČO 43965717, se sídlem Praha 10 – 

Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ  100 00. 

K tomuto dotazu Vám sdělujeme, že statutární město Chomutov (SMCH) se žádným s uvedených 

subjektů neuzavřelo jakoukoli smlouvu. 

Tato skutečnost byla ověřena kontrolou registru vedeného SMCH za účelem evidence všech 

uzavřených smluv. Kontrola byla provedena za období od 1/2011 do 4/2015. 

 

Ad. 2 

Žádám ve smyslu ZSPI o informaci, zda byl povinný subjekt ve smyslu ZSPI v posledních šesti (6) 

měsících prostřednictvím žádosti dle ZSPI dotazován na informace požadované v této žádosti, a 

pokud ano, na jaké konkrétní informace byl v souvislosti s těmito žádostmi dotazován a jaká byla 

odpověď povinného. 

K tomuto dotazu Vám sdělujeme, že SMCH jako povinný subjekt, nebyl dotazován na informace 

požadované v této žádosti.  
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V této souvislosti si dovolujeme připojit hypertextový odkaz na webové stránky města, kde 

naleznete mj. odpovědi na všechny žádosti o poskytnutí  informací za období posledních šesti (6) 

měsíců - http://www.chomutov-mesto.cz/cz/prehled-poskytnutych-informaci . 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Václav Fiala 

vedoucí odboru kancelář tajemníka 
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