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O D B O R  V N Ě J Š Í C H  A  V N I T Ř N Í C H  V Z T A H Ů  

 
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), 
byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
 
Vámi požadovaná informace je informací veřejnou.  Odpověď naleznete na webových stránkách pod odkazem: 
http://www.muhb.cz/organizace-a-spolecnosti-mesta/os-989/p1=73821 
 
 
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným 
subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně 
popisu jejího účelu. 
Vámi požadovaná informace je informací veřejnou.  Odpověď naleznete na webových stránkách pod odkazem: 
http://www.muhb.cz/organizace-a-spolecnosti-mesta/os-989/p1=73821 
 
 
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. 
byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? 
Vámi požadovaná informace je informací veřejnou.  Odpověď naleznete na webových stránkách pod odkazem: 
http://www.muhb.cz/organizace-a-spolecnosti-mesta/os-989/p1=73821 
 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 
Jedná se o veřejnou informaci. Strukturu Městského úřadu Havlíčkův Brod naleznete na: 
http://www.muhb.cz/odbory-a-oddeleni/os-3677/p1=73871 a na 
http://www.muhb.cz/vismo/isvs.asp?id_org=3782&p1=73856 
Městu Havlíčkův Brod není přímo nadřízena žádná složka státu. 
 
S přáním hezkého dne 
Mgr. Tereza Exnerová 
Sekretariát starosty a místostarostů  
Město Havlíčkův Brod 
Havlíčkovo náměstí 57 
580 01 Havlíčkův Brod 
tel.: 569 497 106 

e-mail: texnerova@muhb.cz 
identifikátor datové schránky: 5uvbfub 
www.muhb.cz 

 

http://www.muhb.cz/organizace-a-spolecnosti-mesta/os-989/p1=73821
http://www.muhb.cz/organizace-a-spolecnosti-mesta/os-989/p1=73821
http://www.muhb.cz/organizace-a-spolecnosti-mesta/os-989/p1=73821
http://www.muhb.cz/odbory-a-oddeleni/os-3677/p1=73871
http://www.muhb.cz/vismo/isvs.asp?id_org=3782&p1=73856
mailto:texnerova@muhb.cz
http://www.muhb.cz/

