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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 
Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti ustanovení § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
… žádá o sdělení subjektů ve vaší územní působnosti, které této definici podléhají a vyhovují. 
Jde tedy o sdělení právnických osob, ve kterých má územně samosprávný celek sám nebo s jinými 
územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické 
osoby. 
Pokud by se v těchto případech jednalo o akciovou společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v 
níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky 
většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, žádáme o sdělení i této 
skutečnosti [§3 odst. 2 písm. h) zákona o registru smluv]. 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Název adresa IČO 

Město Litovel  nám. Př. Otakara 778, Litovel 00299138 

Městský klub Litovel  nám. Přem. Otakara 753, Litovel 00849341 

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, Litovel 00849324 

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc Jungmannova 655, Litovel 45238782 

Základní škola a mateřská škola Nasobůrky Nasobůrky 91, Litovel 61989517 

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace  Gemerská 506, Litovel 75026317 

Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace G. Frištenského 917/19, Litovel 75026325 

Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91/1, Litovel 75026333 

TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace Cholinská 1008, Litovel 71240233 

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. Cholinská 1120, Litovel 47150904 

 
Dále se nachází na území města Litovel 2 střední školy, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj, 
předpokládáme tedy, že je ve svém výčtu uvede jako své příspěvkové organizace.  
Jsou to: Gymnázium Jana Opletala a SOŠ Litovel.  
 

 

 

Informaci zpracoval:  
31. 8. 2017 Bc. Dita Štefánková, asistentka tajemníka 


