
Magistrát města Ostravy 
Prokešovo náměstí 1803/8 
702 00 Ostrava 

V Brně dne 25. ledna 2022 

Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
Vás tímto žádám o zpřístupnění informací a podkladů k následujícím dotazům: 

jakým způsobem nabylo statutární město Ostrava akcie ve společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a. s., 

, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 348 (dále 
jen „nabytí akcií"), 
zda nabytí akcií v době účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, předcházelo zadávací řízení ve smyslu citovaného zákona. 

V této souvislosti si dovoluji požádat o případné odkázání na příslušné zveřejněné dokumenty 
související s výše uvedeným nabytím akcií. 

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, 
budou-li účtovány. Informace a podklady, jakož i případné odkazy na příslušné zveřejněné dokumenty, 
žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na níže uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich 
poskytnutí předem děkuji. 

S pozdravem 



Statutární město Ostrava 

odbor financí a rozpočtu 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

SMO/90505/22/OFRI

S-SMO/067003/22/OFR/2 

2022-02-15 

Odpověd' na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážená, 

dne 02.02.2022 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, Vaši žádost o informaci 

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve 

své žádosti žádáte o informaci, zda nabytí akcií ze strany statutárního města Ostrava ve společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. v době účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předcházelo zadávací řízení ve smyslu citovaného zákona na 

dodavatele těchto akcií, případně kde lze nalézt k tomuto zadávacímu řízení příslušné zákonné 

podklady. 

K Vašemu dotazu sdělujeme, že nabytí akcií ze strany statutárního města Ostravy ve společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. v roce 2020 nepředcházelo zadávací řízení na dodavatele 
těchto akcií ve smyslu výše citovaného zákona o zadávání veřejných zakázek. 

S pozdravem 
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