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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 74618-3/ODK-2019 

Praha 29. května 2019 
 
 

Město Varnsdorf 
k rukám starosty 
Nám. E. Beneše 470 
407 47 Varnsdorf 
 
Žádost o vyjádření - město Varnsdorf 
 

Ministerstvo vnitra jakožto povinný subjekt ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„informační zákon“), obdrželo na základě uvedeného zákona žádost o poskytnutí 
korespondence Ministerstva vnitra s městem Varnsdorf ve věci provozu měřících 
zařízení na dodržování maximální povolené rychlosti. 
 
 Jako osobu dotčenou předmětnou žádostí si Vás dovolujeme požádat  
o vyjádření k poskytnutí požadované korespondence z hlediska omezení 
vyplývajících z informačního zákona. Jelikož je součástí předmětné korespondence 
s městem  
i Smlouva o nájmu měřících zařízení uzavřená dne 9. dubna 2019 mezi městem 
Varnsdorf a společností Water Solar Technology Ltd., byla ze strany Ministerstva 
vnitra z hlediska jejího poskytnutí požádána o vyjádření i uvedená společnost. 
S ohledem na skutečnost, že je obsah nájemní smlouvy zveřejněn v registru smluv, 
předpokládáme, že v jejím případě žádná omezení dána nejsou. 

 
Vaše vyjádření zašlete s ohledem na zákonnou lhůtu pro poskytování 

informací v termínu do 5. června 2019. Pokud se ve stanoveném termínu nevyjádříte, 
bude žádost o informace posouzena dle podkladů, které má Ministerstvo vnitra 
k dispozici. Děkujeme za spolupráci. 
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
Vyřizuje: Mgr. Radek Zugar 
tel. č.: 974 816 447 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 

*MVCRX04HV9XJ* 
MVCRX04HV9XJ 

prvotní identifikátor 
 



 

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800, IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 
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Č. j.: MV-74618-3/ODK-2019 
 
Žádost o vyjádření – město Varnsdorf 
 
 
 
Vážení, 
 
na základě vaší žádosti ze dne 29. května 2019 dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vám sdělujeme, že Smlouva o nájmu 
měřících zařízení uzavřená dne 9. dubna 2019 mezi městem Varnsdorf a společností Water 
Solar Technology Ltd., je zveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy 8137531 a nejsou dána 
žádná omezení.   
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Kříž  
tajemník MěÚ 
 
 
 
 
 

Ministerstvo vnitra ČR 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21 Praha 4 
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