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Věc:

Doplnění informace k ,,Žádosti o informace ohledně stavebních prací v ulici Nadjezdová
ve Štěpánově", dle našeho dopisu ze dne 30. 8. 2021 a vaší odpovědi ze dne 13. 9. 2021,

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, vás tímto opětovně žádám o informaci:

-

Jkdyž investorem
VHS Sitka,
investují
z našich
peněz,
stočného.
A proto
mě
zajímá
a mělo by ibyla
vás, firma
jak hospodaří.
Žádám
o sdělení,
kolik
výšezezmíněná
stavební
Činnost
stála a co obsahovala.

-

Žádám o zveřejnění Smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu v obci Štěpánov ze dne 10. 2. 2020.

Žadatel:

Děkuji, s pozdravem
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Vaše značka: Naše č.j.: 02974/202 I/STEP
vyřizuje:
Ve Štěpánově: 07.10.2021

Doplnění informace k Žádosti ohledně stavebních prací v ul. Nadjezdová

Město Štěpánov, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. l zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, (dále jen město) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
InfZ), prostřednictvím Městského úřadu Štěpánov, obdrželo dne l. 10. 2021 Vaši žádost ze
dne 24. 9. 2021 o poskytnutí informace. Žádost evidujeme pod č. j. 02974/2021/STEP (dále
jen žádost).
V žádosti požadujete sdčlení, kolik stála stavební činnost v ulici Nadjezdová, dle Vašeho
dopisu ze dne 30. 8. 2021 a co obsahovala. K tomuto Vám sdělujeme, že povinnost
poskytovat informace se týká toliko informací, kterými povinný subjekt disponuje resp. má
povinnost disponovat. Město uzavřelo s firmou VHS SITKA s. r. o., IČ 47150891 smlouvu o
pachtu a provozování vodovodu a kanalizace (dále jen smlouva), dle které se informační
povinnost ze strany firmy VHS SITKA s. r. o. vůči městu týká větších škod vzniklých na
předmětu pachtu. Město se samozřejmě o fungování vodovodu a kanalizace zajímá a v této
souvislosti Vám sdělujeme, že městu je pouze známo, že firma VHS SITKA s. r. o. prováděla
dle smlouvy údržbu spočívající v rozšíření průměru potrubí v délce cca 85 metrů v ceně cca
120 000 Kč. V žádosti v první odrážce dále uvádíte, že Vás zajímá, jak firma VHS SITKA
s. r. o. hospodaří. K tomuto Vám sdělujeme, že firma VHS SITKA s. r. o. zveřejňuje na svých
webových stránkách výroční zprávy. Tato informace je veřejně přístupná na adrese
https://vhs-sitka.cz/o-spolecnosti/vyrocni-zpravy/.
V žádosti ve druhé odrážce požadujete zveřejnční Smlouvy o pachtu a provozování vodovodu
a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Štěpánov ze dne 10. 2. 2020. K tomuto Vám
sdělujeme, že předmětnou smlouvu jsme zveřejnili v Registru smluv pod ID 16688095 a je
k dispozici na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/l797185 1?backlink=hw3 ly.
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Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Města
Štěpánov podat stížnost dle § 16a InfZ, a to u Města Štěpánov ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje.

S pozdravem

