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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších přepisů 
 

Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 

příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 14. 10. 2021 „Žádost o informace“ 

od společnosti Frank Bold Advokáti s.r.o., se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČO: 

28359640 - dále jen „žadatel“, kdy tento žádal o informace, cit.: 

 

1) Žádám o zaslání kopie smlouvy, uzavřené mezi adresátem, tj. městem Újezd u Brna, 

a společností Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO: 49455842, sídlem Soběšická 

820/159, Lesná, 638 00 Brno (dále jen „společnost VAS“), a to včetně pozdějších 

změn a dodatků. 

2) V případě, že město uzavřelo se společností VAS více smluv, žádám o poskytnutí 

veškerých dosud platných a účinných smluv, a to včetně pozdějších změn a dodatků. 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 

 

ad 1)  

Město Újezd u Brna uzavřelo se společností VAS Smlouvu o pachtu a provozování 

kanalizace. Zasíláme v příloze. 

 

ad 2)  

Město Újezd u Brna uzavřelo se společností VAS Smlouvy o odvádění odpadních vod 

na každou z nemovitostí ve svém vlastnictví. Na základě telefonického upřesnění ze dne 

21. 10. 2021 Vám v příloze posíláme jednu z nich jako „vzorovou“ smlouvu. 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………. 

   Ing. Marie Kozáková 

       starostka města 

 

Přílohy:  

Smlouva o pachtu 

Smlouva o odvádění odpadních vod 


