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Věc: Žádost na základě zákona 1 06/1 999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane 

píšu Vám třetí dopis ve věci technické aekonomické analýzy zajištění provozování 

vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostravy po ukončení koncesní 

smlouvy projednávané na zasedání zastupitelstva města Ostravy 10. 11.2021. Žádám Vás jako 

občan města Ostravy odoložení informací a dopovědí na základě zákona Č. 106/1999 Sb. O 

svobodném přístupu k informacím. Podklady a odpovědi mi zašlete doporučeně na mou 

adresu, prosím. 

Na jednání zastupitelstva 19.1.2022 jste mne upozornily že byl OVAK vyčleněn 

z portfolla SUEZ a byl začleněn do společnosti tzv. Novy SUEZ, ktery je vlastněn 

investičními fondy. V textu prvního dopisu z 19.1.2022 jsem nechal název VEOL1A, z toho 

duvodu mi zřejmě :nebylo odpovězeno, věděli jsme ale, oČem se bavírne, snad jsem tentokrát 

otázky specifikoval správně. Zasílám Vám tedy znovu nezodpovězené otázky, tentokrát 

udavam do textu nazev SUEz. 
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Chtěl bych podotknout, že použitím názvu SUEZ v jednotlivých otázkách je' 
; 

~~~~ jak d~~i~~ ~~~:~ ~ ~~~~~►~t ~ ~~~a~~ ~~ ~~~x h~~~je d~x~ ~~;~~ S Z a~ ~ ~ ~ . 

také tzv. Nový SUEZ. 

ádám Vás o dolo~ 

. Výše dividend inkasovaných městem a SUEZ z OVAK za celou dobu vlastni 

podílu akcii OVAK SUEZ. 

, Výše celkové Částky investované městem a SUEZ do vodohospodářské 

fras° stravě za dobu vlastnění podílu lakcií OVAK S 

Výše celkové Částky investované SUEZ do OVAK za dobu vlastněni 

podílu akcii OVAK SUEZ:.. 
.. 

4. Výše celkové Částky investované SUEZ do vodohospodářské. 

infrastruktury za dobu vlastnění podílu akcií OVAK SUEZ. 

S pozdravem 
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Váženy pane inženýre, 
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statue rněto Ostrava obdrželo 'Vaši. žá&st ze .dne l. 7. 2.. 2Q22 ó poskytnutí informace dle zákona. 

Č.1"06/1999' Sb., '. svobodném přístupu k informacím, v platném mění. Předmětem Vaší žádosti je 

poskytnuti informací l{ vodohospodářské xn£rastruktuře města provozovaně .společností Ostravské 
v o dáriý a kanalizace a. s. (dále jen ;,O VAK"). 

Statutární město Ostrava jako povinný subjekt podle § 2. odst: '1 zákona č:106I1'999 Sb:, o 
svobodném přištupu k informacím, v platném znění, vám bezplatně poskytuje následujfcI 
informace k j edxiotlivýrn bádiim 'žádosti; . . . 

1. Výše dividend iikawvanýelt městem a SUEZ z.0VAK za celou dobu vlastněni podílu' akcií 
‚OVAK;S'~.IEZ? 

'Statutárnímu městu Ostrava zá, období 1997-2020 byly, v.ypláceny dividendy vi výši '383 824 
513,-Kč. Iformacár .k vyplaceným dividendám společnosti SUEZ město nemá k- dispozioi: 

2, 'Výše cetkĎvě částky  investované městern a SVEZ do vodohospodářské üfrastrxtktury 
v Ostravě za dcib n virrstn ěn ípodřl u akcii O VAK sUEZ? 

Statutární město Ostrava za období 1993 -- '2021 investovalo, ' čóby majitel vo dQhosp o dá~řskě 

iíí~rstru~tu,y, ze .svého rozpočtu do vodovodni sít 866 650 tis. Kč a do kanalizační sítě"včetnč 

čistíren ' odpadních vod 

S 698  183 tis. Kč: .0 elkov tedy' 6 564 833 tis. Kč (bez dotací) . ki.formaci o výši investovaně 

cáštky. společnosti SUEZ do vodohospodářské infrastruktury vOs#ravě: město nemá k dispozici. 

'3. VýŠe cel/«ivé částky investavané SUEZ do OVAK za dobu .vl4stnění ,podílu akcii OVAŽ' 
SZIJZ? 

Informaci o výši celkově částky investované: společnosti 'SUEZ :do OVAK město nemá' 

.k dispozici. 
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4.: Výše- celkové črřsflcy ii 'estowrně SUE2 do vodohospv.ddřsr'+é infrastruktury. za dobu vInstn élzf 

podílu. ÖVAKSUEZ? 

Iňforiiaci o 
výši. 

celkové částky Investovan6 spo~eČna~ti SUEZ do vodohospodářské 
•x&astruktuxy :za .doby vlastnění p o dx lu . akci f O VAK město nemá k dispbžici'. 

V:dotazech týkajících se obchodní spólečnosti Oštravské vad ly a kanalizace a.s. Vás odkazujeme 
nar zveřejněné info:jrrnače v účetních uzávěrkách a vý~oěnich zprávách, ve šbfr~e listin této Qb~hodnf 
sp öleěnc sti na wwwj ustice: cz. 

S pozdmvenx 
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